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RESUMO 
 

 

SANTOS, Robério Valente. O ensino de problemas envolvendo as quatro 
operações fundamentais com números naturais. 2017. 393f. Dissertação 
(Mestrado Profissional em Ensino de Matemática) – Universidade do Estado do 
Pará, Belém, 2017. 
 

 

Este trabalho apresenta os resultados de uma pesquisa que teve como objetivo 
avaliar os efeitos de uma sequência didática, diferente da tradicional, têm sobre a 
participação nas aulas de matemática e no desempenho de resolução de problemas 
envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais. Para se 
alcançar tal finalidade optou-se pela Engenharia Didática como metodologia de 
pesquisa, a qual se desenvolveu em quatro etapas. Inicialmente foram feitas as 
análises prévias, primeira etapa da pesquisa, composta pelos aspectos históricos da 
resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais; uma revisão 
de estudos sobre o tema; a consulta a discentes do 7º ano do Ensino Fundamental 
sobre o processo de ensino-aprendizagem desse conteúdo; e da análise de livros 
didáticos de matemática no que se refere à abordagem desses tipos de problemas. 
A segunda etapa da pesquisa, concepção e análise a priori, apresenta a descrição 
de algumas tendências metodológicas para o ensino de matemática, os testes e 
uma sequência didática para o ensino de problemas envolvendo as quatro 
operações fundamentais. A terceira etapa da pesquisa, experimentação, foi 
realizada em uma escola pública municipal de Muaná/PA com 35 alunos do 6º ano 
do Ensino Fundamental. A última etapa da pesquisa, análise a posteriori e validação, 
foi destinada a análise dos resultados obtidos durante a experimentação; ao 
tratamento estatístico dos dados obtidos, por meio da comparação percentual dos 
resultados dos teste, análise dos tipos de erros ocorridos nos testes, do coeficiente 
de correlação linear de Pearson e do teste de hipótese. A validação dos resultados 
foi realizada pela confrontação entre os dados obtidos nas análises a priori e a 
posteriori. Os resultados da comparação apontam para um aumento significativo na 
notas do pós-teste; o teste de hipótese comprovou estatisticamente este aumento e 
nenhum dos fatores socioeconômicos interferiu nos resultados obtidos, constatando 
que a metodologia de ensino surtiu efeito, o que acarretou em uma melhora 
significativa no desempenho dos discentes na resolução de problemas envolvendo 
as quatro operações com números naturais. 
  
 
Palavras-chave: Ensino. Ensino de Matemática. Ensino de Problemas. Problemas 
envolvendo as Quatro Operações Fundamentais. 

 
 
 
 
 

 

 



 
 

   

ABSTRACT 

 

 

SANTOS, Robério Valente. Teaching problems involving the four fundamental 
operations with natural numbers. 2017. 393f. Dissertation (Professional Master in 
Mathematics Teaching) - University of the State of Pará, Belém, 2017. 
 

 

This paper presents the results of a research that had as objective to evaluate the 
effects of a didactic sequence, different from the traditional one, on the participation 
in mathematics classes and problem solving performance involving the four 
fundamental operations with natural numbers. In order to achieve this goal, we chose 
Didactic Engineering as a research methodology, which was developed in four 
stages. Initially, preliminary analyzes were carried out, the first stage of the research, 
composed of the historical aspects of problem solving involving the four fundamental 
operations; A review of studies on the subject; The consultation of students of the 7th 
year of primary education about the teaching-learning process of this content; And 
the analysis of mathematics textbooks with regard to addressing these types of 
problems. The second stage of the research, conception and analysis a priori, 
presents the description of some methodological tendencies for the teaching of 
mathematics, the tests and a didactic sequence for teaching problems involving the 
four fundamental operations. The third stage of research, experimentation, was 
carried out in a municipal public school in Muaná / PA with 35 students from the 6th 
year of Elementary School. The last step of the research, a posteriori analysis and 
validation, was destined to analyze the results obtained during the experimentation; 
To the statistical treatment of the obtained data, by means of the percentage 
comparison of the results of the test, analysis of the types of errors occurred in the 
tests, the Pearson linear correlation coefficient and the hypothesis test. The 
validation of the results was performed by comparing the data obtained in the a priori 
and a posteriori analyzes. The results of the comparison point to a significant 
increase in post-test scores; The hypothesis test proved statistically this increase and 
none of the socioeconomic factors interfered in the results obtained, noting that the 
teaching methodology had an effect, which resulted in a significant improvement in 
the students' performance in solving problems involving the four operations with 
natural numbers. 
 
 
Key-words: Teaching. Mathematics Teaching. Teaching of Problems. Problems 
involving the Four Core Operations. 
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INTRODUÇÃO 

  

No Ensino Fundamental é comum os alunos apresentarem muitas 

dificuldades em resolver problemas envolvendo as quatro operações fundamentais 

com números naturais, contribuindo para que a matemática seja apontada como um 

dos fatores que levam ao fracasso escolar. Isto é preocupante, pois resolver 

problemas matemáticos faz parte do cotidiano das pessoas e ter a habilidade de 

solucioná-los traz independência e autonomia. 

As avaliações externas, como a Prova Brasil e o Sistema Paraense de 

Avaliação Educacional (SisPAE),  ratificam a importância de aprender a solucionar 

problemas, pois elas têm como foco em matemática a resolução de problemas, isto 

se deve, segundo Rabelo (2013, p.14), ao fato da resolução de problemas 

possibilitar o estabelecimento de relações, o desenvolvimento de capacidades de 

argumentação, a validação de métodos e processos, além de estimular formas de 

raciocínio que incluem dedução, indução, inferência e julgamento. 

Os resultados da Prova Brasil e do SisPAE mostram um panorama 

preocupante em relação à proficiência dos estudantes em matemática. Na escala do 

Sistema de Avaliação da Educação Básica - SAEB, que divide a proficiência em 

matemática do 9º ano do Ensino Fundamental, em nove níveis, os alunos das 

escolas públicas brasileiras apresentaram uma proficiência média de 250,57 pontos, 

na Prova Brasil de 2015, ficando no nível 3 dessa escala, sendo que a mesma varia 

de 200 a 425 pontos (BRASIL, 2016). Em relação à avaliação paraense de 2016, 

aproximadamente 44,4% dos alunos do 8º ano que realizaram esta avaliação 

encontram-se num nível de proficiência em matemática abaixo do básico, ou seja, 

demonstraram domínio insuficiente dos conhecimentos, habilidades e competências 

desejáveis para o ano escolar em que se encontravam (SisPAE, 2016). 

O fracasso na resolução de problemas no contexto educacional reforça a 

necessidade de estudos mais sistemáticos, tendo como foco a produção de práticas 

docentes inovadoras, para reverter esse cenário desagradável. Há sete anos 

atuando na rede pública municipal de Muaná/PA e ministrando aulas para turmas do 

6º ao 9º ano do Ensino Fundamental, observei que a maioria dos alunos não 

conseguia resolver problemas que envolvia as quatro operações fundamentais com 

números naturais e apresentavam enormes dificuldades na compreensão do 

problema e na escolha da operação adequada para soluciona-lo. Diante disto e das 



22 
 

   

dificuldades que apresento para ensinar a resolver esses tipos de problemas é que 

decidi elaborar esta pesquisa. 

No âmbito do Programa de Mestrado Profissional em Ensino de 

Matemática buscamos responder a seguinte pergunta: Quais efeitos uma 

sequência didática, diferente da tradicional1, provoca sobre a participação em 

aulas de matemática e no desempenho de resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais em uma turma de 6º ano do Ensino 

Fundamental? Por conseguinte, o objetivo desta pesquisa é avaliar os efeitos que 

tem uma sequência didática, diferente da tradicional, sobre a participação nas 

aulas de matemática e no desempenho de resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais em uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

Para se alcançar tal finalidade optamos pela Engenharia Didática como 

metodologia de pesquisa. Segundo Artigue (1996, p. 196), “a engenharia didática, 

vista como metodologia de pesquisa, se caracteriza, em primeiro lugar, por ser um 

esquema experimental baseado em realizações didáticas em classe, isto é, sobre a 

concepção, a realização, a observação e a análise de sequências de ensino”. De 

acordo com a autora em questão as etapas ou fases metodológicas de uma 

investigação embasada na engenharia didática são quatro: a) análises prévias; b) 

concepção e análise a priori; c) experimentação e d) análise a posteriori e validação. 

A seguir descrevemos cada uma dessas etapas.  

Diagrama 1 - Etapas da engenharia didática 

 

Fonte: Autor (2017) 

                                                           
1
 A sequência tradicional de ensino segue os seguintes passos: definição, exemplos e exercícios. De 

acordo com Libâneo (2013, p. 83), “o ensino tradicional é visto, comumente, como transmissão da 
matéria aos alunos, realização de exercícios repetitivos, memorização de definições e fórmulas”. 

ENGENHARIA DIDÁTICA 

(ARTIGUE, 1996) 

Análises 

prévias 

Concepção e  

análise a priori 
Experimentação 

Análise a posteriori e 
validação 
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A primeira etapa, análises prévias, “constituem o momento da 

investigação em que o pesquisador busca o referencial teórico para fundamentar 

suas categorias e escolhas para elaboração da sequência didática a ser 

desenvolvida” (SÁ; ALVES, 2011, p. 149). Conforme Artigue (1996, p. 198), esta 

etapa compreende as análises: epistemológica dos conteúdos visados, do ensino 

habitual e de seus efeitos, das concepções dos alunos, das dificuldades e 

obstáculos que marcam a sua evolução, do campo de constrangimentos no qual virá 

a situar-se a realização didática e dos objetivos da investigação.  

Nesta etapa da pesquisa, tratamos dos aspectos históricos da resolução 

de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, 

da revisão de literatura sobre o tema, da opinião de discentes sobre o processo de 

ensino-aprendizagem da resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais e da análise de livros didáticos de matemática acerca deste conteúdo. 

A segunda etapa, concepção e análise a priori, “consiste na definição de 

um certo número de variáveis de comando do sistema de ensino que supostamente 

interferem na constituição do fenômeno. Essas variáveis serão articuladas e 

analisadas no transcorrer da sequência didática” (PAIS, 2008, p. 101). Segundo Sá 

e Alves (2011, p. 150), esta etapa da investigação tem como objetivos centrais a 

construção de uma sequência didática para o conteúdo em questão e formulação 

das hipóteses com base nos resultados obtidos nas análises prévias. 

A construção da sequência didática tem como objetivo a produção e a 
seleção de todo material que será necessário ao desenvolvimento da 
sequência de atividades propostas para o trabalho pedagógico a ser 
realizado. A sequência didática não precisa ser limitada por uma tendência 
didática vigente ou preferência do investigador. No caso específico da 
Educação Matemática, uma sequência didática pode ser baseada somente 
numa das tendências da mesma ou na conjunção de várias tendências (SÁ; 
ALVES, 2011, p. 151).  

Nesta etapa da pesquisa, apresentamos como a resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais está inserida no currículo de 

matemático do 6º ano do Ensino Fundamental; algumas tendências metodológicas 

para o ensino da referida disciplina, como: o ensino por atividades, os jogos 

educativos, as tecnologias de informação e comunicação e a resolução de 

problemas; e, o material elaborado para a experimentação: os testes e a sequência 

de atividades com as possíveis dificuldades e obstáculos que os discentes poderão 

ter no desenvolvimento das mesmas. 
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A terceira etapa, experimentação, é destinada a aplicação da sequência 

didática. 

Este momento da pesquisa tem com locus a sala de aula e se inicia quando 
a primeira atividade é desenvolvida. Cada encontro ocorrido na sala de aula 
é denominado de “sessão”, mesmo que seja uma atividade diagnóstica e 
termina quando o pesquisador realiza a última atividade com a turma. Nesta 
fase o pesquisador ou a equipe de pesquisa deve desenvolver as atividades 
planejas e, ao mesmo tempo, realizar o maior número de registros possíveis 
em quantidade e diversidade. Essa característica da experimentação faz 
com que haja dificuldade ou até mesmo inviabilidade do pesquisador 
exercer ao mesmo tempo os papéis de docente e observador da 
experimentação (SÁ; ALVES, 2011, p. 156-157). 

Esta etapa da pesquisa ocorreu em uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública municipal de Muaná/PA, composta por 35 

alunos. A aplicação da sequência didática foi dividida em duas etapas: aditiva, com 

atividades envolvendo problemas do campo conceitual aditivo; e, multiplicativa, com 

atividades envolvendo problemas do campo conceitual multiplicativo. A 

experimentação teve 16 sessões de ensino com 3 horas-aula de 45 minutos cada. 

Os testes, o questionário com informações socioeconômicas, o diário de campo e a 

gravação em vídeo das sessões de intervenção foram utilizados como instrumentos 

de coleta de dados. Nesta seção apresentamos o perfil socioeconômico dos 

discentes e a descrição de cada sessão de ensino. 

A última etapa, análise a posteriori e validação, “se apoia no conjunto dos 

dados recolhidos aquando da experimentação: observações realizadas nas sessões 

de ensino, mas também produções dos alunos em sala de aula ou fora dela” 

(ARTIGUE, 1996, p. 208). Segundo Pais (2008, p. 103) a validação dos resultados é 

realizada pela confrontação entre os dados obtidos nas análises a priori e a 

posteriori, verificando as hipóteses feitas no início da pesquisa. 

A etapa da análise a posteriori e validação é o momento em que os 
resultados/informações produzidos no relatório da experimentação serão 
confrontados com o previsto e descrito na etapa da análise a priori com a 
intenção de obter argumentos que justifiquem e expliquem o 
desenvolvimento do experimento, e apontem uma posição favorável ou 
desfavorável ao ocorrido (SÁ; ALVES, 2011, p. 158). 

Nesta etapa da pesquisa foi realizado o tratamento estatístico dos dados 

obtidos na etapa anterior, por meio da comparação percentual dos resultados dos 

teste, análise dos tipos de erros ocorridos nos testes, do coeficiente de correlação 

linear de Pearson e do teste de hipótese, com a finalidade de validar a pesquisa e 

verificar se as metodologias de ensino que foram adotas durante a experimentação 

surtiram efeitos no desempenho dos alunos em resolução de problemas envolvendo 
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as quatro operações fundamentais com números naturais e se o efeito provocado 

teve interferência de fatores socioeconômicos, como: afinidade com a matemática, 

hábitos de estudos, dificuldades e notas obtidas na disciplina de matemática, 

domínio da tabuada, o exercício de atividade remunerada, hábito de fazer compras e 

escolaridade dos responsáveis dos participantes da pesquisa. 

Este trabalho está dividido em cinco seções baseadas nas etapas da 

engenharia didática, assim, na primeira seção apresentamos nossas análises 

prévias sobre a resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais com números naturais; na segunda seção apresentamos a concepção 

e análise a priori; na terceira seção descrevemos a experimentação; na quarta seção 

realizamos a análise a posteriori e validação da pesquisa; e na última seção 

apresentamos as nossas considerações finais. 
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1. ANÁLISES PRÉVIAS 

 

Nesta seção, com o intuito de revelar discussões, dificuldades e o 

histórico do ensino-aprendizagem da resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais com números naturais, apresentamos um histórico do 

conteúdo, uma revisão de estudos sobre o tema, a opinião de discentes acerca do 

processo de ensino-aprendizagem desses tipos de problemas e a análise de dois 

livros didáticos de matemática do 6º ano do Ensino Fundamental, para verificarmos 

como esses tipos de problemas são abordados nesses materiais. 

 

1.1 HISTÓRICO DOS PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES 
FUNDAMENTAIS 
 

Os problemas envolvendo as quatro operações fundamentais eram 

conhecidos na antiguidade como problemas aritméticos, muitos textos antigos desse 

período tratam da distribuição de produtos agrícolas e de cálculos aritméticos 

baseados nessas transações. Segundo Eves (2004, p. 60), essas escrituras 

mostram que os povos antigos estavam familiarizados com todos os tipos de 

contratos legais e usuais, como faturas, recibos, notas promissórias, crédito, juros 

simples e composto, hipotecas, escrituras de vendas e sistemas de pesos e 

medidas. 

A maioria das informações sobre a matemática da antiguidade está 

contida em papiros, destacando-se os papiros Rhind e o de Moscou no Egito. O 

papiro de Rhind ou Ahmes é um rolo com cerca de 0,30 metros de altura e 5 metros 

de comprimento, datado no ano 1.650 antes de Cristo, contém 85 problemas 

matemáticos. Este papiro contém informações sobre a matemática egípcia antiga, 

nele são descritos os métodos de multiplicação e divisão, o uso das frações 

unitárias, o emprego da regra da falsa posição, a solução de problemas de 

determinação da área de um círculo e muitas aplicações da matemática a problemas 

práticos (EVES, 2004, p. 69-70). 

 

 

 

 



27 
 

   

Figura 1 - Parte do papiro Rhind 

 
Fonte: http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/papiro-rhind.html  

Na parte algébrica dos problemas do papiro são apresentadas questões 

relacionadas à divisão de pães e cerveja, operações aritméticas, quantidade de 

alimentos (envolvendo a ideia de equação do primeiro grau), cálculos utilizando 

frações, medidas de capacidades e progressões. No que diz respeito à parte 

geométrica, encontra-se exemplos relativos à medida de volume de compartimentos, 

problemas envolvendo cálculo de áreas de figuras planas e resolução de problemas 

sobre pirâmides (AGUIAR, 2012, p.7).  

O papiro de Moscou ou Golonishev tem quase o comprimento do Rhind, 

mas só um quarto da largura, datado no ano de 1.850 antes de Cristo, contém 25 

problemas matemáticos da vida prática (BOYER, 1996, p. 14). A maioria dos 

problemas dos papiros mencionados anteriormente possui uma origem prática 

relacionada ao pão e a cerveja, ao balanceamento de rações para gados e aves 

domésticas e ao armazenamento de grãos (EVES, 2004, p. 73).  

Por volta de 250 anos antes de Cristo foi composto na China o livro Chui-

Chang Suan-Shu ou Nove Capítulos sobre a Arte Matemática, que é considerada a 

obra matemática chinesa mais influente. Este livro contém 246 problemas sobre 

mensuração de terras, agricultura, sociedades, impostos, cálculos, solução de 

equações e propriedades dos triângulos retângulos (BOYER, 1996, p. 143). 

O livro “Aritmética” de Diofanto de Alexandria, escrito por volta de 250 

anos depois de Cristo, contém também problemas matemáticos que envolvem 

equações do primeiro e segundo graus, totalizando 130 problemas. Na Grécia antiga 

uma das melhores fontes de problemas é a coleção conhecida como Palatine ou 

Antologia Grega, a qual possui 46 problemas numéricos, em forma de epigramática, 

http://www.kalipedia.com/historia-universal/tema/edad-antigua/papiro-rhind.html
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escrita por volta de 500 anos depois de Cristo pelo gramático Metrôdoro. Os 

problemas dessa coleção lembram os problemas do papiro Rhind e envolvem 

assuntos da matemática, como: equações lineares e sistemas de equações. Muitos 

desses problemas são semelhantes aos problemas que figuram nos textos atuais de 

álgebra elementar (EVES, 2004, p. 207).  

Em 1.202 Leonardo Fibonacci publicou a obra intitulada “Liber abaci” a 

qual trata da aritmética e da álgebra elementar, este livro contém uma farta coleção 

de problemas sobre transações comerciais, principalmente relacionados a câmbios 

de moedas (BOYER, 1996, p. 185-186). A seguir apresentamos um problema de 

proporção múltipla contido na obra mencionada acima, retirado de Eves (2004, p. 

316). 

Um certo rei envia 30 homens a seu pomar para plantar árvores. Se eles 

podem plantar 1.000 árvores em 9 dias, em quantos dias 36 homens plantariam 

4.400 árvores?  

No Renascentismo houve a expansão do comércio e um aumento do 

interesse pela educação, como consequência apareceram muitos textos 

matemáticos sobre a aritmética, dentro os quais se destaca a “Aritmética de 

Treviso”, publicada em 1.478 na cidade de Treviso na Itália. Este texto possui uma 

aritmética amplamente comercial, dedicada a explicar a escrita dos números, a 

efetuar cálculos com eles e contém problemas envolvendo sociedades e escambo e 

questões recreativas (EVES, 2004, p. 209-300). 

Figura 2 - Aritmética de Treviso 

 
Fonte: Eves (2004, p. 300) 
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A seguir apresentamos alguns exemplos de problemas comerciais antigos 

retirados de Eves (2004, p. 321-322). 

a) Este problema, da aritmética de Buteo (1.559), baseia-se em 

dificuldades enfrentadas pelos navegadores romanos antigos.  

Dois navios que estavam a 20.000 estádios de distância entre si 

levantaram âncoras para navegar, cada um em direção ao outro, em linha reta. O 

primeiro içou suas velas com a aurora e o vento norte soprando. Ao anoitecer, 

quando já havia navegado 1.200 estádios, cessou o vento norte e começou a soprar 

sudoestes. Nessa ocasião o outro navio içou suas velas e navegou 1.400 estádios 

durante a noite. Devido ao vento contrário o primeiro navio retrocedeu 700 estádios, 

mas com o vento norte da manhã voltou a avançar na direção inicial, enquanto o 

outro retrocedeu 600 estádios. Assim, alternadamente, dia e noite, os navios 

avançaram ao vento favorável e retrocederam na situação contrária. Pergunto: 

quantos estádios os navios navegaram ao todo e quando se encontraram?   

b) O problema a seguir foi adaptado da aritmética de Clavius (1583) e 

envolve tarifas alfandegárias. 

Um mercador comprou 50.000 libras de pimenta em Portugal por 10.000 

escudos, tendo que pagar uma taxa de 500 escudos. O transporte da mercadoria 

para a Itália custou-lhe 300 escudos e para entrar com ela nesse país recolheu uma 

taxa de 200 escudos. Para enviá-la a Florença gastou mais 100 escudos de frete e 

ainda teve de pagar 100 escudos de impostos à cidade. Por último, o governo fez 

incidir sobre cada mercador um imposto de 1.000 escudos. Com isso ele ficou meio 

confuso para determinar o preço de venda da libra de pimenta, de modo que, após 

todas as despesas, possa obter um lucro de 1/10 de escudo por libra. 

O resgate de aspectos histórico dos problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais desde a antiguidade foi necessário para se entender os 

motivos que levaram a inserção desses tipos de problemas no currículo de 

matemática da Educação Básica, já que com a expansão do comércio na Europa 

houve a necessidade de se formar cidadãos hábeis em resolver problemas 

comerciais, os quais envolviam as quatro operações fundamentais com números 

naturais. Esses tipos de problemas estão presentes no cotidiano das pessoas em 

diversas situações, logo aprender a resolvê-los é importante, na medida em que 

proporciona ao indivíduo autonomia e independência. 
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1.2 ESTUDOS SOBRE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AS 
QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 
 

Nesta subseção apresentamos um panorama das investigações em 

Educação Matemática sobre o processo de ensino-aprendizagem da resolução de 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais. 

Neste sentido, foram revisados textos que tratam de problemas envolvendo as 

quatro operações fundamentais ou de um dos campos conceituais (aditivo ou 

multiplicativo). A revisão de estudos consistiu da análise de artigos publicados nos 

anais do Encontro Nacional de Educação Matemática (ENEM), teses e dissertações 

dispostas no portal de periódicos da Comissão de Aperfeiçoamento de Pessoal do 

Nível Superior (CAPES), artigos contidos em revistas nacionais e internacionais de 

Educação e Educação Matemática e alguns livros.  

Esses estudos foram agrupados em três categorias: Estudos de 

Resolução de Problemas de Estruturas Aditivas, Estudos de Resolução de 

Problemas de Estruturas Multiplicativas e Estudos de Resolução de Problemas 

de Estruturas Aditivas e Multiplicativas. Na primeira categoria estão os estudos 

relacionados ao campo conceitual aditivo ou a uma das operações de adição ou 

subtração. Na segunda categoria estão os estudos relacionados ao campo 

conceitual multiplicativo ou a uma das operações de multiplicação ou divisão. Na 

terceira categoria estão os estudos que contemplam a resolução de problemas 

envolvendo os dois campos conceituais (aditivo e multiplicativo). 

Cada categoria mencionada anteriormente foi subdividida em quatro 

grupos de estudos: Estudos Teóricos, Estudos Diagnósticos, Estudos Experimentais 

e Estudos Documentais. Os estudos teóricos são aqueles que propuseram conceitos 

e/ou ideias sobre resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais. Os estudos diagnósticos são aqueles que analisaram e identificaram 

as dificuldades dos alunos na aprendizagem e/ou dos professores no ensino desses 

tipos de problemas. Os estudos experimentais são aqueles que propuseram e 

realizaram atividades de ensino em sala de aula, voltadas à resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais. Os estudos documentais são 

aqueles que analisaram textos de referência sobre o ensino de matemática, 

documentos oficiais, ou material usado como subsídio didático para o ensino-

aprendizagem de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. 
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Ao todo foram revisados quarenta trabalhos, a tabela a seguir apresenta a 

quantidade de trabalhos revisados em cada categoria e grupo. 

Tabela 1 - Quantidade de trabalhos revisados por categoria e grupo 

GRUPOS DE 
ESTUDOS 

CATEGORIA 

TOTAL 
PROBLEMAS DE 

ESTRUTURAS 
ADITIVAS 

PROBLEMAS DE 
ESTRUTURAS 

MULTIPLICATIVAS 

PROBLEMAS DE 
ESTRUTURAS ADITIVAS 

E MULTIPLICATIVAS 

Teóricos 3 2 2 7 

Diagnósticos 3 12 3 18 

Experimentais 4 1 6 11 

Documentais 1 2 1 4 

Total 11 17 12 40 

Fonte: Autor (2017) 

Iniciamos esta revisão de literatura apresentando um quadro com os 

trabalhos revisados por Silva (2015) em sua dissertação de mestrado sobre 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. A autora em questão 

revisou 55 trabalhos, divididos nas seguintes categorias: 39 trabalhos de cunho 

diagnóstico, 14 de intervenção e 2 de estudos documentais. 

Quadro 1 - Trabalhos revisados por Silva (2015) 

TRABALHOS 

DIAGNÓSTICOS INTERVENÇÃO DOCUMENTAIS 

Cruciol e Silva (2013); Lima (2013); Mariano 
(2013); Piva e Wielewski (2013); Zaran e 
Santos (2013); Silva (2012); Barata e Lobato 
(2011); Fonseca (2011); Queiroz e Lins 
(2011); Spinillo e Lautert (2011); Andrade, 
Souza e Luna (2010); Araújo e Sá (2010); 
Brandt et al. (2010); Campos (2010); 
Etcheverria (2010); Gonçalves (2010); Lacerda 
(2010); Magina et al. (2010); Merlini, Magina e 
Santos (2010); Pombo e Costa (2010); Ribeiro 
e Santana (2010); Rufino, Feliciano e Silva 
(2010); Santos (2010); Santos e Santana 
(2010); Vieira, Santana e Correia (2010); 
Benvenutte (2008); Santana (2008); Costa 
(2007); Gonçalves (2007); Starepravo (2007); 
Pereira et al. (2006); Moro (2005); Castro 
Filho, Barreto e Gomes (2004); Borba et al. 
(2004); Gregolon e Nehring (2004); Ferreira e 
Lautert (2003); Sá (2003); Lautert e Spinillo 
(2002); Batista (1995). 

Matni (2014); Barbosa e 
Santos (2012); Conceição e 
Silva Júnior (2011); Silva e 
Araújo (2010); Justo (2009); 
Bezerra (2008); Comercio 
(2007); Moura (2007); 
Nascimento e Selva (2007); 
Selva e Borba (2007); Silva e 
Meneses (2007); Spinillo e 
Lautert (2007); Ventura e 
Selva (2007); Calsa (2002). 

Nascimento e 
Morelatti (2013); 
Coral (2010). 

Fonte: Sistematizado de Silva (2015, p. 25-64) 

A seguir apresentamos os trabalhos revisados em cada categoria e grupo 

de estudos de nossa revisão de literatura, procurando relatar fielmente seus 

objetivos, suas metodologias, seus resultados e suas conclusões. 
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1.2.1 ESTUDOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURAS ADITIVAS 

 

Nesta subseção apresentamos trabalhos relacionados ao estudo de 

resolução de problemas do campo conceitual aditivo ou a uma das operações de 

adição ou subtração. 

 

1.2.1.1 Estudos teóricos 

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos que propuseram 

conceitos e/ou ideias sobre resolução de problemas envolvendo o campo conceitual 

aditivo. 

Vergnaud (2014) definiu o campo conceitual aditivo como o conjunto de 

situações cujo tratamento implica uma ou várias adições ou subtrações. Neste 

campo é feita a distinção entre cálculo numérico, que remete às operações 

aritméticas, e cálculo relacional, que faz referência às operações do pensamento 

necessárias para elucidar as relações que sustentam os elementos da situação-

problema.  

O autor em questão utilizou a seguinte simbologia para representar as 

relações que sustentam os elementos de uma situação-problema: 

         corresponde a uma medida que é expressa por um número natural. 

         relação entre dois estados que é expressa por um número relativo. 

}        representa uma composição de medidas. 

              representa uma transformação. 

      representa uma relação entre estados. 

Considerando apenas o cálculo relacional o autor em questão isolou seis 

categorias de relações em função dos seguintes conceitos: medida, transformações 

temporais e relações estáticas.  

Primeira categoria: duas medidas se compõem para resultar em uma 

terceira. Essa categoria dá lugar apenas a duas grandes classes de problemas. 
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1. Conhecendo-se duas medidas elementares, encontrar a composta. 

Exemplo: Tem 4 meninas e 5 meninos sentados à mesa. Quantas 

crianças têm ao todo? 

 Esquema correspondente:  

 

 

 

 

2. Conhecendo-se a composta e uma das medidas elementares, 

encontrar a outra. 

Exemplo: Um agricultor tem 56 ha de terras, dos quais 17 ha são de 

floresta e capoeira; o resto é cultivável. Qual a área cultivável que ele tem 

disponível?  

Esquema correspondente:  

 

    

 

 

A primeira classe de problemas se resolve por uma adição, cuja 

dificuldade pode variar em função dos números dados, do conteúdo e da forma das 

informações. Já a segunda classe de problemas se resolve normalmente por uma 

subtração, mas ela pode também ser resolvida pelo procedimento de complemento. 

Segunda categoria: uma transformação opera sobre uma medida para 

resultar em outra medida. Esse tipo de relação permite a proposição de seis tipos de 

problemas que serão descritos a seguir: 

1. Conhecendo o estado inicial e uma transformação positiva, determinar 

o estado final. 

Exemplo: Havia 17 pessoas dentro de um ônibus, subiram 4. Quantas 

pessoas estão ali dentro, agora? 

Esquema correspondente: 

 

 

2. Conhecendo o estado inicial e uma transformação negativa, determinar 

o estado final. 

+ 4 

17 ? 

17 

? 

56 

4 

? 

5 
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Exemplo: João tem 9 balas. Ele deu 4 para sua irmãzinha. Com quantas 

balas ele ficou? 

Esquema correspondente: 

 

      

3. Conhecendo o estado inicial e o estado final, em que houve uma 

transformação positiva, determinar o valor da transformação. 

Exemplo: Um paulistano viaja de carro em férias. Ao sair de São Paulo 

seu velocímetro marca 63.809 km; na volta marca 67.351 km. Quantos quilômetros 

ele percorreu durante as férias? 

Esquema correspondente: 

 

 

4. Conhecendo o estado inicial e o estado final, em que houve uma 

transformação negativa, determinar o valor da transformação. 

Exemplo: Paulo acabou agora um jogo de bolinha de gude. Ele tinha 41 

bolinhas antes de jogar. E agora ele tem 29. Quantas bolinhas ele perdeu? 

 

Esquema correspondente: 

 

                                     

5. Conhecendo uma transformação positiva e o estado final, determinar o 

estado inicial. 

Exemplo: Suelen tinha alguns brincos. Sua avó deu-lhe 4 brincos novos. 

Agora, Suelen tem 9 brincos. Quantos brincos Suelen tinha antes de sua avó lhe dá 

os brincos novos? 

Esquema correspondente: 

 

 

6. Conhecendo uma transformação negativa e o estado final, determinar o 

estado inicial. 

Exemplo: Roberto distribuiu uma bala a cada um de seus 7 colegas. 

Assim, ele distribuiu 7 balas. Sobraram-lhe então 4 balas. Quantas balas ele tinha 

antes da distribuição? 

- 4 

9 ? 

? 

63.809

8096 

67.351 

? 

41 29 

+ 4 

? 9 
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Esquema correspondente: 

 

 

Terceira categoria: uma relação liga duas medidas. Nesse tipo de 

situação, temos um valor, denominado de referente, que é comparado com outro 

valor, denominado referido; o esquema é denominado estado-relação-estado. Esse 

tipo de relação permite a proposição de seis tipos de problemas que serão descritos 

a seguir: 

1. Conhecendo o referente e a relação de vantagem entre o referente e o 

referido, determinar o referido. 

Exemplo: Paulo tem 8 bolinhas de gude. Paulo tem 5 bolinhas a mais que 

Tiago. Quantas bolinhas de gude tem Tiago? 

Esquema correspondente: 

 

 

 

 

 

2. Conhecendo o referente e a relação de desvantagem entre o referente 

e o referido, determinar o referido. 

Exemplo: Juliana tem 5 anos. Ela tem 4 anos a menos que Leandro. 

Quantos anos tem Leandro?  

Esquema correspondente: 

 

 

 

 

 

3. Sabendo que existe uma relação de vantagem entre o referente e o 

referido e conhecendo o referente e o referido, determinar a relação. 

Exemplo: Luís tem 3 anos e Lourival tem 7. Quantos anos Lourival têm a 

mais que Luís?   

 

? 

+ 5 

- 7 

? 4 

8 

? 

- 4 

5 
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Esquema correspondente: 

 

 

 

 

            

4. Sabendo que existe uma relação de desvantagem entre o referente e o 

referido e conhecendo o referente e o referido, determinar a relação. 

Exemplo: Talita tem 17 anos e Pedro tem 20 anos. Quantos anos Talita é 

mais nova que Pedro?  

Esquema correspondente: 

 

 

 

 

 

5. Conhecendo a relação de vantagem entre o referente e o referido e 

conhecendo o referido, determinar o referente. 

Exemplo: Marcus pesa 15Kg a mais que Talita. Talita pesa 35Kg. 

Quantos quilos Marcus pesa?  

Esquema correspondente: 

 

 

 

 

 

6. Conhecendo a relação de desvantagem entre o referente e o referido e 

conhecendo o referido, determinar o referente. 

Exemplo: Andréa é 4 anos mais nova que sua irmã Daniela. Daniela tem 

29 anos. Quantos anos tem Andréa?   

 

 

3 

? 

7 

20 

? 

17 

35 

+ 15 

? 
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Esquema correspondente: 

 

 

 

 

                                      

Quarta categoria: duas transformações se compõem para resultar em 

uma transformação. Neste tipo de situação, temos uma operação interna em  . 

Exemplo: Paulo ganhou ontem 6 bolinhas de gude e hoje perdeu 9 

bolinhas. No total, ele perdeu 3 bolas.  

Esquema correspondente: 

   

  

 

 

 

Quinta categoria: uma transformação opera sobre um estado relativo 

(uma relação) para resultar em um estado relativo. 

Exemplo: Arthur devia R$10,00 a Júnior. Arthur pagou R$4,00. Arthur 

ainda deve R$6,00 a Júnior. 

Esquema correspondente: 

 

 

Sexta categoria: dois estados relativos (relações) se compõem para 

resultar em um estado relativo. 

Exemplo: Paulo deve 6 bolinhas de gude a Henrique, mas Henrique deve 

4 bolinhas a Paulo. Então, Paulo deve 2 bolinhas a Henrique. 

Esquema correspondente:  

 

              

 

 

- 9 

- 3 

+ 6 

- 4 

 
 

 

- 10 - 6 

- 6 

- 2 

29 

- 4 

? 

+ 4 
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Justo (2012) realizou um ensaio teórico sobre resolução de problemas 

matemáticos aditivos. A autora relata uma classificação para os problemas aditivos, 

segundo sua estrutura semântica e não pelas operações matemáticas que os 

resolvem elaborados por outros pesquisadores, que categorizaram os problemas 

aditivos em quatro categorias semânticas: transformação, combinação, comparação 

e igualação. Segundo a pesquisadora em questão, esta classificação ainda é pouco 

conhecida pelos professores que ensinam matemática no Ensino Fundamental, 

sendo assim pouco trabalhada nas escolas. Para Justo (2012) cada uma das quatro 

categorias semânticas de situações pode identificar distintos tipos de problemas 

dependendo de que quantidade é desconhecida, ou seja, qual é o lugar da incógnita. 

O quadro a seguir descreve as categorias semânticas dos problemas aditivos. 

Quadro 2 - Categorias semânticas de problemas aditivos 

(continua) 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO E EXEMPLO 

Transformação (T) 
– Expressa uma 
ação direta sobre 
uma quantidade 
que causa um 
aumento ou um 
decréscimo, quer 
dizer, uma situação 
inicial sofre uma 
mudança e 
transforma-se em 
uma situação final. 
 

1. Acrescentar. Resultado desconhecido. 
Antônio tinha 12 figurinhas. Ganhou de seu amigo Bruno mais 8 figurinhas. 
Quantas figurinhas Antônio tem agora? 

2. Diminuir. Resultado desconhecido. 
Gláucia tinha 14 moedas. Ela deu 3 moedas para Mônica. Com quantas 
moedas ela ficou? 

3. Acrescentar. Mudança desconhecida. 
Sara tinha 5 chaveiros. Então ganhou de Cristina mais alguns chaveiros. 
Agora Sara tem 12 chaveiros. Quantos chaveiros Sara ganhou de Cristina? 

4. Diminuir. Mudança desconhecida. 
Janaína tinha 22 lápis de cores. Na escola, ela deu alguns para suas amigas. 
Janaína agora tem 8 lápis. Quantos lápis ela deu? 

5. Acrescentar. Início desconhecido. 
No meu aquário, há alguns peixes. Então eu coloquei mais 4 peixes. Agora 
eu tenho 12 peixes. Quantos peixes eu tinha antes? 

6. Diminuir. Início desconhecido. 
Em uma partida, perdi 12 bolas de gude, ficando com 21. Quantas bolas de 
gude eu tinha no início do jogo? 

Comparação (CP) 
- Compara 
quantidades. A 
relação entre os 
números do 
problema é 
estática, ou seja, 
eles não sofrem 
mudanças. 

1. Mais que. Diferença desconhecida. 
Alice tinha 12 balas. Irene tinha 5 balas. Quantas balas Alice têm a mais que 
Irene? 

2. Menos que. Diferença desconhecida. 
Meu tio tem 48 anos e minha tia tem 29. Quantos anos minha tia tem a 
menos que meu tio? 

3. Mais que. Quantidade menor desconhecida. 
Luciana colheu 34 laranjas e ela colheu 16 a mais do que sua irmã. Quantas 
laranjas colheu sua irmã? 

4. Menos que. Quantidade menor desconhecida. 
Minha mãe tem 42 anos e minha tia tem 14 anos a menos do que ela. Qual a 
idade da minha tia? 

5. Mais que. Quantidade maior desconhecida. 
Roberto comprou uma lapiseira por 12 reais e um caderno que custou 9 reais 
a mais que a lapiseira. Quanto custou o caderno? 

6. Menos que. Quantidade maior desconhecida. 
Joel ganhou em uma partida 43 bolas de gude. Ele ganhou 18 a menos do 
que André. Quantas bolas André ganhou? 
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(conclusão) 

Igualação (I) – 
Acarreta a 
comparação de 
duas quantidades e 
uma mudança de 
uma dessas 
quantidades para 
que uma igualdade 
seja estabelecida. 
Essa categoria de 
situações pode ser 
considerada como 
uma mescla das 
duas categorias 
anteriores, 
transformação e 
comparação. 
 

1. Acréscimo. Valor de igualação desconhecido. 
Na casa de Adriano existem 22 árvores e na de Roberto existem 14. Quantas 
árvores Roberto precisa plantar para ficar com a mesma quantidade de 
árvores que Adriano? 

2. Decréscimo. Valor de igualação desconhecido. 
Na 4ª série, há 35 cadeiras e 26 crianças. Quantas cadeiras eu preciso retirar 
da sala para ficar com a mesma quantidade do que de crianças? 

3. Acréscimo. Fazer o valor conhecido igualar. 
Marcelo tem 15 reais. Se a sua mãe lhe der mais 9, ele terá a mesma quantia 
que Davi. Quantos reais tem Davi? 

4. Decréscimo. Fazer o valor desconhecido igualar. 
No ônibus que vai para POA, há 17 pessoas; se 6 pessoas descerem do 
ônibus que vai a Feliz, haverá o mesmo número de pessoas nele como no 
ônibus que vai para POA. Quantas pessoas estão no ônibus que vai a Feliz? 

5. Acréscimo. Fazer o valor desconhecido igualar. 
Meu vestido tem 12 botões. Se o vestido de minha irmã tivesse 5 botões a 
mais, ele teria o mesmo número de botões que o meu. Quantos botões tem o 
vestido de minha irmã? 

6. Decréscimo. Fazer o valor conhecido igualar. 
Neco tem 13 carrinhos. Se ele der 9 dos seus carrinhos, ele terá o mesmo 
número de carrinhos que Zeca. Quantos carrinhos tem Zeca? 

Combinação (CB) 
- Implica situações 
estáticas entre uma 
quantidade e suas 
partes. 

1. Todo desconhecido. 
Alexandre tem 8 bombons e Leandro tem 14. Quantos bombons eles têm ao 
todo? 

2. Parte desconhecida. 
Patrícia e Gabriel colecionam chaveiros. Eles têm juntos, 22 chaveiros. 
Gabriel tem 14. Quantos chaveiros Patrícia tem? 

Fonte: Justo (2012, p. 6-7) 

 Em cada uma das categorias semânticas encontram-se problemas 

canônicos e não canônicos. Os problemas canônicos são aqueles que podem ser 

resolvidos a partir da modelagem direta da situação apresentada no problema, ou 

seja, a operação que o resolve é a mesma da situação apresentada. Os problemas 

não canônicos apresentam uma situação aditiva que requer uma subtração para ser 

resolvida, ou vice-versa. O quadro a seguir apresenta a classificação dos diferentes 

tipos de problemas em canônicos e não canônicos. 

Quadro 3 - Classificação dos problemas aditivos em canônicos e não canônicos 

TRANSFORMAÇÃO (T) 
Canônicos T1, T2, T4 

Não canônicos T3, T5, T6 

COMPARAÇÃO (CP) 
Canônicos CP1, CP3, CP6 

Não canônicos CP2, CP4, CP5 

IGUALAÇÃO (I) 
Canônicos I2, I3, I6 

Não canônicos I1, I4, I5 

COMBINAÇÃO (CB) 
Canônicos CB1 

Não canônicos CB2 
Fonte: Justo (2012, p. 11) 

Segundo Justo (2012), dentre os vinte problemas aditivos existem 

aqueles que são mais difíceis de ser resolvidos por exigirem um conhecimento 

conceitual mais avançado que os outros.  
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A influência da compreensão do problema matemático está apoiada na 
significação semântica que a situação do problema sugere, podendo-se 
afirmar que tanto a semântica quanto a posição da incógnita influenciam a 
construção do conhecimento sobre o campo aditivo. Assim sendo, o ensino 
da resolução de problemas aditivos precisa levar em conta a complexidade 
desse campo conceitual e, portanto, o conhecimento do professor sobre o 
campo conceitual aditivo é essencial para a aprendizagem dos alunos 
(JUSTO, 2012, p. 12). 

Magina et al. (2008) propuseram uma nova classificação para os 

problemas de estruturas aditivas, baseada na Teoria dos Campos Conceituais de 

Gerárd Vergnaud. De acordo com as autoras, “nas estruturas aditivas são 

encontrados três grupos básicos de problemas, segundo suas características, 

podem ser classificados como: composição, transformação e comparação” (MAGINA 

ET AL., 2008, p. 25).  

Os problemas de composição compreendem as situações que envolvem 

parte-todo (juntar uma parte com outra parte para obter o todo, ou subtrair uma parte 

do todo para obter a outra parte). Os problemas de transformação são aqueles que 

tratam de situações em que a ideia temporal está sempre envolvida - no estado 

inicial tem-se uma quantidade que se transforma (com perda/ganho; 

acréscimo/decréscimo; etc.), chegando ao estado final com outra quantidade. Os 

problemas de comparação dizem respeito às situações que comparam duas 

quantidades, uma denominada de referente e outra de referido.  

Dentre os três grupos de problemas mencionados anteriormente, existem 

situações que apresentam diferentes complexidades, assim sendo as autoras 

agruparam em categorias essas situações, variando-as em uma escala de 

complexidade cognitiva, das menos complexas cognitivamente, prototípicas, até as 

mais complexas, 4ª extensão. A seguir descrevemos cada uma dessas categorias 

de problemas, segundas as autoras em questão.  

Problemas protótipos: nessa categoria estão os problemas de 

composição, aonde se conhece as partes e deseja-se determinar o total, e os 

problemas de transformação, aonde se conhece o estado inicial e uma 

transformação negativa ou positiva e deseja-se determinar o estado final. O quadro 

a seguir apresenta exemplos de situações-problema prototípicas.  
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Quadro 4 - Exemplos de problemas protótipos aditivos 

PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

Num tanque havia 6 peixes vermelhos e 7 
peixes amarelos. Quantos peixes havia no 
tanque? 

Composição 
Conhecendo as 
partes, deseja-se 
determinar o total. P

ro
tó

tip
o
s
 

Maria tem 9 figurinhas e ganhou 4 figurinhas 
de seu pai. Quantas figurinhas Maria tem 
agora? 

Transformação 
Transformação 
positiva e estado final 
desconhecido 

Maria tinha 9 figurinhas e deu 4 figurinhas 
para seu irmão. Quantas figurinhas Maria tem 
agora? 

Transformação 
Transformação 
negativa e estado final 
desconhecido 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2008, p. 30-31)  

Problemas de 1ª extensão: essa categoria envolve dois tipos de 

problemas: problemas de transformação com a transformação negativa ou positiva 

desconhecida; e, problemas de composição com uma das partes desconhecida. 

Quadro 5 - Exemplos de problemas de 1ª extensão aditivos 

PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

Carlos tinha 4 bolas de gude. Ganhou 
algumas e agora tem 10 bolas de gude. 
Quantas bolas de gude ele ganhou? 

Transformação 
Transformação positiva 
desconhecida 

1
ª e

x
te

n
s
ã

o
 

Carlos tinha 10 bolas de gude. Perdeu 
algumas e agora tem 4 bolas de gude. 
Quantas bolas de gude ele perdeu? 

Transformação 
Transformação negativa 
desconhecida 

Um aquário tem 9 peixes de cores 
amarela e vermelha. Cinco peixes são 
amarelos, quantos são os peixes 
vermelhos? 

Composição Parte desconhecida 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2008, p. 36-37) 

Problemas de 2ª extensão: nessa categoria estão os problemas de 

comparação, cujo referente e a relação de vantagem ou desvantagem são dados. 

Quadro 6 - Exemplos de problemas de 2ª extensão aditivos 

PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

Ana tem 8 anos e Carlos tem 2 anos 
a mais que ela. Quantos anos tem 
Carlos? 

Comparação 
Relação de vantagem e 
referido desconhecido 

2
ª e

x
te

n
s
ã

o
 

Carlos tem R$9,00 e Luiz tem R$6,00 
a menos que ele. Quantos reais tem 
Luiz? 

Comparação 
Relação de desvantagem 
e referido desconhecido 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2008, p. 41-42) 

Problemas de 3ª extensão: nessa categoria estão os problemas de 

comparação, em que a relação entre referente e referido é desconhecida. 

Quadro 7 - Exemplos de problemas de 3ª extensão aditivos 
PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

Ana tem 8 anos. Carlos tem 12 anos. Quem 
tem mais anos? Quantos anos a mais? Comparação 

Relação de vantagem 
desconhecida 

3
ª 

e
x
te

n
s
ã
o

 

Ana tem R$8,00. Carlos tem R$12,00. Quem 
tem menos reais? Quantos reais a menos? Comparação 

Relação de 
desvantagem 
desconhecida 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2008, p. 43) 
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Problemas de 4ª extensão: nessa categoria estão os problemas de 

transformação, cujo estado inicial é desconhecido; e, os problemas de comparação, 

cujo referente é desconhecido. 

Quadro 8 - Exemplos de problemas de 4ª extensão aditivos 

PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

Maria tinha alguns biscoitos e ganhou 4 
biscoitos de sua avó, ficando com 12 
biscoitos. Quantos biscoitos Maria tinha 
antes? 

Transformação 
Transformação positiva e 
estado inicial 
desconhecido 

4
ª e

x
te

n
s
ã

o
 

Maria tinha alguns biscoitos e deu 4 para 
seu irmão, ficando com 8 biscoitos. 
Quantos biscoitos Maria tinha antes? 

Transformação 
Transformação negativa e 
estado inicial 
desconhecido 

Maria tem algumas balas e José tem 8 
balas a mais que Maria. Sabendo que 
José tem 15 balas, quantas balas tem 
Maria? 

Comparação 
Relação de vantagem e 
referente desconhecido 

Maria tem algumas balas e José tem 8 
balas a menos que Maria. Sabendo que 
José tem 15 balas, quantas balas tem 
Maria? 

Comparação 
Relação de desvantagem 
e referente desconhecido 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2008, p. 47-49) 

Além dos problemas descritos anteriormente, existem, ainda, os 

problemas que envolvem vários tipos de situações simultaneamente, denominados 

de problemas mistos. A seguir apresentamos algumas das possibilidades de 

situações que abordam esses tipos de problemas. 

Composição de transformações: conhecendo o valor de duas ou mais 

transformações, deseja-se determinar o estado inicial ou o estado final. 

Exemplo: João tinha 13 bombons, deu alguns a seu irmão, ficando com 8 

bombons. Depois deu 2 bombons a seu primo. Com quantos bombons João ficou no 

final? 

Transformação de composição: duas ou mais transformações se 

compõe para formar um todo. 

Exemplo: No meu aquário havia 7 peixes amarelos e 5 vermelhos. Ontem 

ganhei de meu pai 4 peixes amarelos e 8 vermelhos, os quais coloquei no aquário. 

Quantos peixes ao todo ficaram no aquário? 

A seguir apresentamos os estudos diagnósticos de resolução de 

problemas de estruturas aditivas. 
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1.2.1.2 Estudos diagnósticos 

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos que identificaram 

dificuldades dos discentes na aprendizagem e/ou dos docentes no ensino de 

resolução de problemas envolvendo o campo conceitual aditivo. 

Oliveira e Silva (2016) analisaram os conhecimentos relacionados ao ato 

de ensinar e ao campo conceitual aditivo de 4 professoras que lecionavam 

matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental de uma escola particular de 

Fortaleza/CE. As docentes participaram de um processo de formação continuada 

acerca das estruturas aditivas, desenvolvido na própria escola em que atuavam. A 

pesquisa teve um caráter qualitativo, aonde foi solicitado que cada professora 

elaborasse 8 questões envolvendo as operações de adição e subtração. 

Os resultados da pesquisa mostraram que das 32 questões elaboradas, 

25 eram situações-problema e as 7 restantes eram formuladas no algoritmo de “ 

arme e efetue”. A maioria das questões elaboradas pelas docentes eram situações-

problema prototípicas de composição e transformação. As autoras concluíram que 

as professoras entrevistadas ainda apresentavam um conhecimento das estruturas 

aditivas e do ensino desse assunto limitado. E a formação continuada acerca do 

campo conceitual aditivo exerce um papel fundamental para que as docentes 

conheçam os diferentes tipos de situações aditivas e ensinem a resolver situações-

problema com graus cognitivos variados.  

Moretti e Brandt (2014) realizaram um estudo sobre dificuldades na 

resolução de problemas aditivos a uma operação que teve como objetivos identificar 

e compreender essas dificuldades tendo por base a noção de congruência 

semântica teorizada por Raymond Duval. Participaram da pesquisa 132 alunos do 5º 

ano do Ensino Fundamental de duas escolas municipais. A metodologia da pesquisa 

teve uma abordagem qualitativa, aonde primeiramente aplicou-se um instrumento 

com 14 situações-problema do campo aditivo, a uma operação, e posteriormente 

foram analisadas as resoluções e identificados os erros, acertos e as formas de 

registro apresentadas pelos alunos. 

Os resultados obtidos foram analisados à luz da teoria de representações 

semióticas, mais precisamente ao fenômeno da congruência semântica. O quadro a 

seguir apresenta a lista de problemas aditivos do instrumento e seus respectivos 

percentuais de acertos. 
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Quadro 9 - Problemas aditivos e percentuais de acertos 
Nº OS PROBLEMAS % DE ACERTO 

1 
Pedro tinha 3 figurinhas. Em seguida João lhe deu 5. Quantas 
figurinhas Pedro tem agora? 

96% 

2 
Maurício tinha 8 bolas. Em seguida deu 5 para Eduardo. Quantas 
bolas Maurício tem agora? 

92% 

3 
Marta tinha 3 pulseiras. Sandra lhe deu algumas pulseiras. Agora 
Marta tem 8 pulseiras. Quantas pulseiras Sandra deu a Marta? 

87% 

4 
Mônica tinha 8 dados. Ela deu alguns para Adriano. Agora Mônica 
tem 3 dados. Quantos dados Mônica deu a Adriano? 

95% 

5 
Rafael tinha canetas. Renata lhe deu mais 5. Agora Rafael tem 8 
canetas. Quantas canetas Rafael tinha? 

87% 

6 
Felipe tinha pirulitos. Deu 5 a Bruna. Agora Felipe tem 3 pirulitos. 
Quantos pirulitos ele tinha? 

87% 

7 
Carlos tem 4 anos. Maria é 7 anos mais velha. Quantos anos tem 
Maria? 

92% 

8 
Rita tem 8 gibis da Turma da Mônica Jovem. Cássia tem 5. Quantos 
gibis Cássia tem a menos que Rita? 

97% 

9 
Maria tem 9 bonecas. Regina tem algumas bonecas. Ela tem 3 
bonecas a menos que Maria. Quantas bonecas tem Regina? 

63% 

10 
Márcia tem nove 9 bonecas. Ela tem 3 a menos que Luciana. 
Quantas bonecas tem Luciana? 

56% 

11 
Em uma jarra tem 3 rosas vermelhas. Na outra jarra tem 5 rosas 
brancas. Quantas rosas as duas jarras têm juntas? 

97% 

12 
Em um quintal tem 8 galinhas de cores pretas e cinzas. Cinco são 
pretas, quantas são as galinhas cinza? 

89% 

13 
Paulo tem 3 bolinhas de gude. Juliano tem 8. Quantas bolinhas 
faltam para que Paulo fique com a mesma quantidade de Juliano? 

94% 

14 
Aline tem 8 canetinhas coloridas. Carla tem 3. Quantas canetinhas 
faltam para que Carla fique com a mesma quantidade de Aline? 

96% 

Fonte: Moretti e Brandt (2014, p. 561-562) 

Os problemas 1, 3 e 5 referiam-se à transformação positiva e os de 

números 2, 4 e 6 tratavam de transformações negativas. Os problemas 1 e 2 são 

considerados problemas protótipos de transformação e o alto índice de acertos 

nesses itens foi explicado em função da congruência semântica entre os dados do 

problema e a sentença que representava a solução do mesmo. O problema 3 que 

também era de transformação, exigia que a sentença matemática representativa da 

estratégia de solução apresentasse os dados numéricos numa ordem inversa aos 

dados apresentados no problema em língua natural, neste caso as dificuldades eram 

de outra natureza, pois a estratégia de resolução exigia uma subtração, apesar do 

sentido de ganho que poderia ser atribuído a palavra “dar” (indicando algo a ser 

recebido) e a sentença matemática de resolução (8 – 3 = 5) não apresentava a 

mesma ordem dos dados do problema, o que pode ter ocasionado erros na 

resolução.  

O problema 4 teve um maior percentual de acertos em detrimento ao 

problema 3, apesar de os dois serem de transformação com valor da transformação 
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desconhecida. Isso se deu ao fato daquele problema apresentar congruência 

semântica e a sentença matemática (8 – 3 = ?) estava na mesma ordem dos dados 

do enunciado do problema. Nos problemas 5 e 6 em que o estado inicial era 

desconhecido, a não congruência se apresentou quando a estratégia usada era do 

complemento ou da diferença. A estratégia de solução para o problema 5, pelo 

procedimento de complemento exigia a comutatividade e no caso do procedimento 

da diferença era necessário a reversibilidade. A mesma análise foi feita para o 

problema 6.  

Os problemas 8 (comparação) e 11 (parte-todo), nos quais eram 

conhecidos os dois todos, eram semanticamente congruentes e os termos “tem a 

menos” e “têm juntas” presentes, respectivamente em cada um desses problemas, 

explicaram ainda mais os altos índices de acertos. O problema 9 também era de 

comparação, no entanto exigia a informação sobre um todo e sobre o resultado da 

comparação, teve menor congruência do que os problemas citados anteriormente, 

fato que pode explicar o índice de acerto mais baixo.  

No problema 10 não havia correspondência semântica, as informações 

dizem respeitava ao referente e o resultado da comparação também diz respeitava 

ao referente. Os problemas de comparação em que os grupos são conhecidos e o 

resultado da comparação entre eles é desconhecido possuem grau de complexidade 

maior. O problema 12 (em que era dada uma das partes e o todo) apresentou um 

número maior de erros em relação ao problema 11, fato justificado por aquele 

problema não apresentar conexão imediata entre contar e encontrar o valor de uma 

parte quando a outra parte e o todo eram desconhecidos, além da não congruência 

semântica. 

O problema 14 envolvia uma equalização e, por essa razão, levou o aluno 

a conectar duas medidas estáticas por meio de uma transformação, o que se 

relaciona de forma direta com o maior sucesso dos alunos para resolvê-lo. À luz da 

congruência semântica, essa análise permitiu os autores afirmarem que o problema 

de equalização possibilita ao aluno relacionar a informação semântica com a ação 

que conectar os valores. 

Os autores concluíram que a teoria das representações semióticas se 

mostrou adequada para a interpretação das dificuldades dos alunos na resolução de 

problemas aditivos e na sua natureza. E que as dificuldades dos alunos não se 

devem exclusivamente a problemas de compressão, elas podem ser dos verbos ou 
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palavras portadoras de informações semânticas, da natureza das relações (estáticas 

ou dinâmicas), das estratégias de resolução, dentre outras situações. Eles sugeriram 

novas pesquisas a respeito dos problemas aditivos, que evidenciem a importância 

das análises das dificuldades das crianças à luz do fenômeno da congruência 

semântica, que pode se apresentar dependendo da estratégia de solução adotada 

pelo discente.  

Magina (2011) realizou um estudo sobre problemas de estruturas aditivas 

que teve como objetivo saber até onde professores avançam em relação ao campo 

conceitual aditivo considerando a classificação de problemas contida na Teoria dos 

Campos Conceituais.  A metodologia da pesquisa consistiu de um estudo descritivo 

realizado com 103 professoras polivalentes que atuavam nas séries iniciais do 

Ensino Fundamental da rede pública estadual de São Paulo, as quais elaboraram e 

resolveram, individualmente, 8 problemas, 4 de estruturas aditivas e 4 de estruturas 

multiplicativas, no entanto a autora analisou no trabalho em questão apenas os 

resultados obtidos no instrumento diagnóstico relativo à elaboração de problemas de 

estruturas aditivas.  

Os resultados da pesquisa mostraram que quase a totalidade dos 

problemas elaborados (88,43%) foi classificada como protótipos aditivos – menos 

complexos cognitivamente. Segundo a autora em questão notava-se que as 

docentes variavam os contextos dos problemas, bem como a magnitude dos 

números ou, ainda, a quantidade de parcelas a serem somadas. Os problemas de 

composição, conhecendo-se uma das partes e o todo, foram os que mais 

apareceram depois dos protótipos, 3,86% da amostra de problemas elaborados.  

A autora concluiu que parece não haver uma preocupação, ou 

compreensão, dos professores em trabalhar problemas que facilitem o entendimento 

e a expansão do campo conceitual aditivo de seus alunos. E com isso se sentiu 

confortável em comprovar a sua hipótese inicial de que a maioria dos professores 

centra seu trabalho com os alunos das séries iniciais do Ensino Fundamental nos 

problemas aditivos considerados como protótipos, mudando apenas o contexto em 

que se apresentam e/ou a magnitude dos números envolvidos. 

Na obra citada foram sugeridas novas pesquisas relacionadas ao tema, 

que busquem investigar questões como: a aparente “falta de preocupação”, de parte 

dos professores, passa pelo seu desconhecimento da teoria dos campos conceituais 

no que tange às estruturas aditivas? Ou, ainda, essa aparente “falta de 
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preocupação” na verdade significa que os professores, tanto quanto os alunos, 

também não têm seu campo conceitual aditivo expandido? Traçar um panorama 

sobre o ensino das estruturas aditivas em décadas passadas e examinar currículos 

passados e leis de diretrizes curriculares, de documentos oficiais, da formação inicial 

dos professores polivalentes.  

A seguir apresentamos os estudos experimentais de resolução de 

problemas de estruturas aditivas. 

 

1.2.1.3 Estudos experimentais 

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos de intervenção em sala 

de aula, ou seja, pesquisas que propuseram e implementaram metodologias de 

ensino e/ou recursos didáticos para o ensino de problemas do campo conceitual 

aditivo. 

Iégas e Haydu (2015) avaliaram o efeito de um procedimento de ensino 

de problemas aritméticos de adição e subtração com balanças virtuais sobre o 

desempenho na resolução de problemas nas formas de operação e sentença-

problema. Participaram do estudo 48 alunos pertencentes a duas turmas de 1ª série 

do Ensino Fundamental de uma instituição privada, localizada em uma cidade do 

interior de São Paulo. A metodologia da pesquisa consistiu das seguintes etapas: 

pré-teste, programa de ensino e pós-teste. Os testes constaram de 24 problemas 

aritméticos, sendo 12 em forma de operação e 12 em forma de sentença-problema 

com variação da posição da incógnita (_+b=c, a+_=c ou a+b=_). O programa de 

ensino foi desenvolvido no laboratório de informática, onde os alunos utilizaram o 

software Arit-Fácil para resolver problemas aritméticos. 

Os resultados obtidos mostraram que ocorreu um aumento na 

porcentagem de acertos dos participantes em sentenças-problema de adição com 

incógnitas nas três possíveis posições e nas subtrações com incógnita na posição c. 

Além disso, houve aumento na porcentagem de acertos nas operações com 

incógnitas nas três possíveis posições, mas não nas operações de adição diante das 

quais o desempenho já era relativamente alto. As autoras concluíram que o 

procedimento contribuiu para aumentar a porcentagem de resoluções corretas de 

problemas de adição e de subtração, uma vez que mais de 42,85% dos participantes 
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apresentaram aumento na porcentagem de acertos ao se comparar o pré-teste com 

o pós-teste. 

Etcheverria, Campos e Silva (2015) buscaram identificar e compreender 

as contribuições de um estudo do campo conceitual aditivo, baseado na Teoria dos 

Campos Conceituais e na reflexão sobre a ação docente frente à resolução de 

problemas aditivos, junto a professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 

por meio de grupos de discussão. A pesquisa teve uma abordagem qualitativa, 

apoiada em dados quantitativos. Participaram da pesquisa 8 professoras e 248 

estudantes do 2º ao 5º ano de 11 turmas dos anos iniciais do Ensino Fundamental 

de uma escola.  

Antes de ser construído o grupo de discussão com os docentes, foi 

realizado um diagnóstico para conhecer a realidade do contexto educacional 

envolvido frente ao ensino e aprendizagem da resolução de problemas aditivos, 

aonde foi aplicado um instrumento aos alunos contendo 10 problemas aditivos e 

solicitado as docentes dos mesmos que elaborassem 6 problemas de adição ou 

subtração. Posteriormente, foi construído um grupo de discussão com as 

professoras, o qual teve oito reuniões de estudos sobre campo conceitual aditivo 

com base na Teoria dos Campos Conceituais. No mês seguinte a conclusão do 

estudo com as docentes, houve uma segunda aplicação do instrumento aos 

estudantes, e após seis meses foi realizada uma terceira aplicação. Nas mesmas 

datas de reaplicações do instrumento, também as professoras novamente 

elaboraram seis problemas aditivos.  

Os resultados obtidos antes do estudo com as professoras mostram que o 

desemprenho dos estudantes do 2º ao 5º ano foi crescente. O índice geral de 

acertos dos alunos do 2º e 3º anos foi abaixo de 50%. A diferença entre os 

percentuais de acertos foi menor do 4º para o 5º ano (5%) e maior do 3º para o 4º 

ano (20%). Em relação ao desempenho por categoria de problemas do instrumento, 

o maior número de acertos ocorreu na categoria transformação, 63%, e o menor na 

categoria comparação, 49%. A categoria composição apresentou um desempenho 

de 59%.   

No que se refere aos problemas elaborados pelas professoras, 52,3% 

foram classificados na categoria transformação, 34,1% na categoria composição e 

13,6% na categoria comparação. A maioria dos problemas de transformação e 

composição (84%) era do tipo protótipo. O número de problemas com maior grau de 
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complexidade foi muito pequeno, da 2ª extensão teve 9,2%, da 3ª extensão 2,3% e 

da 4ª extensão 4,5% do total. Da 1ª extensão, as professoras não elaboraram 

nenhum problema. 

A análise do livro de matemática adotado pela escola mostrou uma 

concentração de problemas de adição e subtração com uma operação na categoria 

transformação (48,9%), seguida pela categoria composição (32,6%) e, por último, a 

comparação (18,5%). A maioria dos problemas, 65,2%, encontrados no livro de 

matemática era do tipo protótipo, já o número de problemas nas extensões foi muito 

variado, mas em quantidade pequena em cada situação. O cruzamento de dados 

dos problemas elaborados pelas professoras com os problemas do livro didático 

permitiu a percepção de uma semelhança entre eles. Nos dois casos a maior e a 

menor quantidade de problemas de estrutura aditiva foram classificados, 

respectivamente, nas categorias transformação e comparação. 

Após o estudo desenvolvido com as professoras no grupo de discussão, 

houve um equilíbrio entre os índices de problemas elaborados em cada categoria, 

nesta etapa as docentes puderam utilizar o material produzido nos encontros e o 

livro de matemática da escola. E mesmo depois do estudo do campo conceitual 

aditivo as professoras continuaram elaborando um maior número de situações 

prototípicas, no entanto em quantidade decrescente em relação aos problemas 

elaborados anteriormente. Nesta última etapa as docentes conseguiram elaborar 

problemas com diferentes graus de complexidade (1ª, 2ª, 3ª e 4ª extensões). 

 O desempenho geral dos estudantes foi crescente em cada etapa (pré-

teste, pós-teste 1 e pós-teste 2), sendo que o maior índice de crescimento ocorreu 

do pré-teste para o pós-teste 1 (18%), e isso deu indicativos de que o trabalho 

realizado pelas professoras produziu mudanças no desempenho dos estudantes. 

Em relação às categorias dos problemas, o índice de desempenho dos estudantes 

também foi crescente. 

As autoras concluíram que os avanços dos estudantes eram oriundos das 

contribuições do estudo sobre campo conceitual aditivo realizado com as docentes. 

E os problemas presentes no livro de matemática orientavam o trabalho realizado 

pelas professoras na sala de aula. O estudo no grupo de discussão ampliou o 

trabalho com resolução de problemas aditivos e a classificação dos problemas 

elaborados pelas docentes. 
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Henklain e Carmo (2013) investigaram o efeito da formação de classes de 

estímulos equivalentes com quatro diferentes formas de apresentação de problemas 

de adição sobre o comportamento de resolver problemas de adição e subtração; e 

avaliaram o efeito do ensino de algoritmos para a resolução de problemas de adição 

e subtração. Participaram do estudo oito crianças do 2º ao 5º ano do Ensino 

Fundamental de duas escolas públicas de São Carlos/SP. A metodologia da 

pesquisa consistiu das seguintes etapas: pré-teste, pós-testes, sessões de treino e 

teste. Durante as etapas mencionadas anteriormente, os alunos foram expostos a 

quatro tipos diferentes de apresentação de problemas. 

Quadro 10 - Formas de apresentação dos problemas 

 

 

 

 

 

 

 
Fonte: Henklain e Carmo (2013, p. 343) 

Os testes com problemas na forma de balança continham problemas 

escritos, que funcionavam como instruções sobre o tipo de problema que estava 

sendo representado pela balança. Os problemas de subtração apareceram somente 

nos pré- e pós-testes e no treino do algoritmo de subtração. As sessões foram 

programadas no software ProgMTS e apenas nas sessões de pré- e pós-testes foi 

utilizado também o Excel 2007.  A tabela a seguir apresenta as porcentagens 

médias de acertos nas sessões de pré-teste e pós-testes 1, 2 e 3. O pós-teste 1 foi 

aplicado após a formação das classes de equivalência, o pós-teste 2 foi aplicado 

após o ensino do algoritmo da adição e o pós-teste 3 foi aplicado após o ensino do 

algoritmo da subtração. 

Tabela 2 - Porcentagem média de acertos nas sessões de pré- e pós-testes 
   (continua) 

Part. Testes 
Operação Forma Estrutura Incógnita 

Média 
Ad Sub Ag Bl Cl St TF CP CB a b c 

JM 
2º 

ano 

Pré 100 78 83 100 100 83 83 83 83 75 92 100 89 

Pós 1 100 94 100 100 100 94 83 100 100 92 100 100 97 

Pós 2 83 83 83 83 50 94 100 83 100 67 100 83 83 

Pós 3 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 
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(conclusão) 

MS 
2º 

ano 

Pré 50 33 83 67 83 6 0 0 17 33 50 42 42 

Pós 1 50 44 67 50 33 44 67 33 33 8 67 67 47 

Pós 2 72 44 83 50 83 44 67 67 0 33 75 67 58 

Pós 3 83 61 100 33 100 67 83 67 50 67 83 67 72 

MB 
2º 

ano 

Pré 44 33 83 0 50 33 50 17 33 25 33 58 39 

Pós 1 78 78 100 50 67 83 83 67 100 83 92 58 78 

Pós 2 100 72 100 67 83 89 100 83 83 75 92 92 86 

Pós 3 78 67 100 50 83 67 83 33 83 83 58 75 72 

PR 
2º 

ano 

Pré 44 28 33 17 50 39 83 17 17 25 33 50 36 

Pós 1 72 50 67 67 83 50 50 33 67 58 58 67 61 

Pós 2 50 17 67 17 17 33 17 33 50 25 17 58 33 

Pós 3 89 94 83 100 83 94 100 100 83 92 92 92 92 

VG 
2º 

ano 

Pré 28 17 50 17 67 0 0 0 0 17 25 25 22 

Pós 1 61 50 83 50 100 33 33 33 33 58 42 67 56 

Pós 2 78 78 100 83 100 61 83 17 83 83 75 75 78 

Pós 3 100 94 100 100 100 94 100 83 100 92 100 100 97 

FS 
4ºano 

Pré 78 56 83 83 67 56 50 67 50 42 75 83 67 

Pós 1 83 67 100 50 67 78 67 67 100 58 83 83 75 

Pós 2 78 67 83 50 100 67 83 67 50 67 67 83 72 

Pós 3 89 94 100 100 100 83 83 100 67 92 83 100 92 

OS 
4º 

ano 

Pré 56 50 100 33 83 33 33 33 33 67 42 50 53 

Pós 1 61 50 100 50 83 33 33 33 33 67 42 58 56 

Pós 2 78 72 100 50 83 72 83 67 67 67 83 75 75 

Pós 3 78 67 100 50 83 67 83 50 67 75 67 75 72 

HC 
5º 

ano 

Pré 89 78 100 67 100 78 83 67 83 92 83 75 83 

Pós 1 94 78 83 83 83 89 83 100 83 67 92 100 86 

Pós 2 83 67 83 50 67 83 100 67 83 58 92 75 75 

Pós 3 100 89 100 100 67 100 100 100 100 92 92 100 94 

Média 
Pré 61 47 77 48 75 41 48 35 40 47 54 60 54 

Pós 81 70 91 66 80 72 78 66 72 69 77 80 75 

Fonte: Henklain e Carmo (2013, p. 347) 

Legenda: Ad = Adição; Ag = Algarismo; Bl = Balança; CB = Estrutura de combinação; CP = Estrutura de 
comparação; Cl = Coleção; St = Problema escrito; Sub = Subtração; TF = Estrutura de transformação; a, b e c 
representam as posições da incógnita (a+b=c ou a–b=c); Média = Média geral do participante no pré-teste e nos 
pós-testes. 

Os resultados obtidos mostraram que após a formação da classe de 

equivalência ocorreram mais acertos em todos os tipos de problemas e o ensino de 

algoritmos das quatro operações fundamentais não provocou efeito sobre esse 

desempenho, pois não foi observado um padrão homogêneo de melhora após esse 

ensino. Os participantes não cometeram erros no teste de generalização. Os autores 

concluíram que os procedimentos adotados contribuíram para a melhora da eficácia 

do comportamento de resolver problemas. 

Justo e Dorneles (2010) investigaram as influências da formação 

continuada de professores para o processo ensino e aprendizagem do campo 

conceitual aditivo. A pesquisa foi realizada durante o ano letivo de 2008 em uma 

escola pública e outra privada, localizadas no município de São Leopoldo/RS e teve 

como foco o professor. As professoras participantes da pesquisa tinham curso 
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superior na área de educação ou estavam cursando, algumas tinham vários anos de 

docências e outras com experiência de 2 a 5 anos.  

Para cada uma das séries dos anos iniciais do Ensino Fundamental foram 

escolhidas uma turma experimental e outra de controle. As docentes das turmas 

experimentais participaram de um programa de formação continuada que se 

consistiu na realização de quatro oficinas sobre ensino e aprendizagem de 

problemas aditivos e pelo acompanhamento de planejamentos e observações de 

aulas durante a implementação do programa de ensino, que foi elaborado pelas 

professoras em colaboração com as pesquisadoras.  

O trabalho desenvolvido nas turmas experimentais foi avaliado através da 

aplicação de testes: pré-teste (aplicado antes do trabalho realizado com os 

professores), pós-teste 1 (logo após a intervenção do programa de ensino) e pós-

teste 2 (no início do ano letivo seguinte, para verificar a estabilidade da 

aprendizagem). Cada teste continha 20 problemas de estrutura aditiva e 

participaram desses testes 320 alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental das 

duas escolas, sendo que 167 alunos faziam parte das turmas experimentais.  

Os resultados obtidos mostraram que os estudantes das duas escolas 

apresentaram uma melhora de desempenho na resolução de problemas aditivos, 

tanto nas turmas controle quanto nas turmas experimentais. Na escola pública 

houve um aumento gradual de desempenho no grupo controle e um aumento mais 

acentuado no grupo experimental no período Pós 1. Os discentes da escola privada 

apresentaram um desempenho semelhante nos dois grupos. Os problemas aditivos 

mais difíceis nas duas escolas foram os não canônicos de igualação aonde havia um 

decréscimo e tinha que fazer o valor desconhecido igualar e os de comparação 

aonde a quantidade maior era desconhecida. Os gráficos a seguir apresentam o 

desempenho dos alunos por grupo e por escolas nos testes.  

Gráfico 1 - Desempenho dos alunos da escola pública nos testes 

 
Fonte: Justo e Dorneles (2010, p. 119) 
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Gráfico 2 - Desempenho dos alunos da escola particular nos testes 

 
Fonte: Justo e Dorneles (2010, p. 119) 

As autoras concluíram que os programas de formação e de ensino foram 

relevantes para a qualificação da aprendizagem das crianças, já que os professores 

aprenderam a ensinar com maior conhecimento de conteúdo, pois eles passaram a 

conhecer a variedade semântica dos problemas aditivos e também a identificar a 

sua diferença em termos daqueles que exigem raciocínios mais sofisticados do que 

outros para serem resolvido. Segundo as autoras não foi possível afirmar que exista 

uma relação determinista entre o conhecimento do campo aditivo pelo professor e o 

melhor desempenho de seus alunos, pois também foi encontrado evidências de 

melhora na aprendizagem em grupos da escola pública na qual os professores não 

tinham conhecimento sobre os diferentes problemas do campo aditivo e de sua 

complexidade de ensino. 

A seguir apresentamos os estudos documentais de resolução de 

problemas de estruturas aditivas. 

 

1.2.1.4 Estudos documentais  

 

Aqui será apresentado um trabalho que tinha como cerne a análise de 

documentos oficiais da educação nacional, em relação aos problemas envolvendo o 

campo conceitual aditivo. 

Plaza e Curi (2013) analisaram os itens de avaliação de matemática que 

foram publicados pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais 

Anísio Teixeira (INEP) em documentos oficiais, os quais avaliaram as habilidades 

dos alunos do 5º ano do Ensino Fundamental em resolver problemas de estrutura 

aditiva. A pesquisa documental foi à metodologia adotada pelo estudo e a Teoria dos 

Campos Conceituais e os PCN foram utilizados como aportes teóricos. 
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 Os documentos analisados foram: “Matemática: orientações para o 

professor – Saeb/Prova Brasil (2009)” e “Plano de Desenvolvimento da Educação 

(PDE): Prova Brasil (2009)”. Essas duas publicações contemplam orientações sobre 

as Matrizes de Referência de Avaliação, os temas e tópicos referentes aos blocos de 

conteúdos da matemática e os descritores que constituem a Matriz de Avaliação. Em 

relação aos descritores da Prova Brasil do 5º ano do Ensino Fundamental, esta 

investigação discorreu apenas sobre o descritor D19, que busca avaliar as 

habilidades dos alunos em resolver problemas com números naturais envolvendo as 

operações de adição e subtração e seus diferentes significados.     

Os resultados da pesquisa mostraram que apenas três itens publicados 

nos documentos analisados estavam de acordo com o descritor D19, sendo que 

nenhum deles contemplou a ideia de juntar, alteração de um estado inicial (positiva 

ou negativa). E as possibilidades de variações dos problemas, conforme sugerem os 

PCN (BRASIL, 1997) e Vergnaud (2001), também não foram observadas nos 

documentos. 

As autoras concluíram que há uma necessidade de se ampliar o número 

de itens divulgados que avaliam e buscam identificar as habilidades e competências 

de alunos do 5º ano em resolver problemas do campo aditivo, a fim de que o 

educador possa refletir sobre quais dificuldades esses discentes encontram e como 

enfrenta-las. Elas concluíram também que se faz necessário o desenvolvimento de 

um conjunto complexo de habilidades para que o aluno possa garantir as 

competências necessárias para resolver todas as diferentes possibilidades de 

problemas de estruturas aditivas.  

A seguir apresentamos os estudos de resolução de problemas de 

estruturas multiplicativas. 

 

1.2.2 ESTUDOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURAS 

MULTIPLICATIVAS 

 

Nesta subseção apresentamos trabalhos relacionados ao estudo de 

resolução de problemas do campo conceitual multiplicativo ou a uma das operações 

de multiplicação ou divisão. 
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1.2.2.1 Estudos teóricos 

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos que propuseram 

conceitos e/ou ideias sobre resolução de problemas envolvendo o campo conceitual 

multiplicativo. 

Vergnaud (2014) definiu o campo conceitual multiplicativo como o 

conjunto de situações que podem ser analisadas por uma proporção simples ou 

composta e para quais usualmente necessitamos multiplicar ou dividir. E dentro 

desse campo conceitual existem duas categorias de relações multiplicativas, as 

relações quaternárias e as relações ternárias. Na obra citada, encontramos as 

seguintes relações de problemas envolvendo as estruturas multiplicativas:  

Isomorfismo de medidas: a primeira grande forma de relação 

multiplicativa é uma relação quaternária entre quantidades - duas quantidades são 

medidas de certo tipo e as duas outras medidas, de outro tipo. Vejamos alguns 

exemplos: 

1- Multiplicação:  

Exemplo: Tenho 3 pacotes de iogurte. Há 4 iogurtes em cada pacote. 

Quantos iogurtes eu tenho? 

Esquema correspondente:  

 

 

2- Divisão por partes: 

Exemplo: Paguei R$12,00 por 3 garrafas de vinho. Quanto custou cada 

garrafa? 

Esquema correspondente:  

 

 

3- Divisão por quotas: 

Exemplo: Pedro tem R$12,00 e quer comprar pacotes de bala a R$4,00 o 

pacote. Quantos pacotes ele pode comprar? 
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Esquema correspondente:  

 

  

 

4- Quarta proporcional: 

Exemplo: 3 novelos de lã pesam 200 gramas. São necessário 8 novelos 

para fazer um pulôver. Qual vai ser o peso do pulôver?  

Esquema correspondente:   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Caso de um único espaço de medidas: 

1- Multiplicação:  

Exemplo: São necessários 2 metros de tecido para fazer uma saia. São 

necessários três vezes mais para fazer um conjunto. Quanto de tecido é necessário 

para fazer um conjunto? 

Esquema correspondente: 

 

 

 

2- Divisão: busca de uma medida. 

Exemplo: São necessários três vezes mais de tecido para fazer um 

conjunto do que uma saia. São necessários 6 metros para um conjunto. Quanto de 

tecido é necessário para fazer uma saia? 

Esquema correspondente: 
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3- Divisão: busca de um escalar. 

Exemplo: São necessários 2 metros de tecido para fazer uma saia, 6 

metros para um conjunto. Quantas vezes mais são necessárias para fazer um 

conjunto, em relação a uma saia? 

Esquema correspondente: 

 

 

 

Produto de Medidas: Essa forma de relação consiste em uma relação 

ternária entre três quantidades, das quais uma é o produto das duas outras ao 

mesmo tempo no plano numérico e no plano dimensional. Os problemas que podem 

surgir desse tipo de relação são de dois grandes tipos: 

1- Multiplicação: quando se procura a medida do produto, conhecendo as medidas 

elementares. 

Exemplo: 3 rapazes e 4 moças querem dançar. Cada rapaz quer dançar 

com cada moça e cada moça, com cada rapaz. Quantos seriam os casais possíveis? 

Análise do exemplo acima: Chamemos de R = {a, b, c} o conjunto dos 

rapazes e M = {f, g, h, i} o conjunto das moças. O conjunto C dos casais possíveis é 

o produto cartesiano do conjunto de rapazes pelo conjunto de moças, 

C = R   M 

assim como mostra o quadro cartesiano abaixo: 

Quadro 11 - Quadro cartesiano 
C M = {f, g, h , i} 

R
 =

 {
a
, 
b

, 
c
} (a, f) (a, g) (a, h) (a, i) 

(b, f) (b, g) (b, h) (b, i) 

(c, f) (c, g) (c, h) (c, i) 

Fonte: Vergnaud (2014, p. 254) 

Um casal consiste na associação de um elemento do primeiro conjunto 

com um elemento do segundo. O número de casais é igual ao produto do número de 

rapazes pelo número de moças. 
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2- Divisão: quando se procura uma das medidas elementares, conhecendo a outra 

medida elementar e a medida produto. 

Exemplo: Trocando somente de pulôver e de cachecol, Ana pode ter 15 

trajes diferentes. Ela tem três pulôveres. Quantos cachecóis ela tem? 

Este exemplo ilustra o fato de que existe uma forma de divisão específica 

a essa forma de relação multiplicativa, a qual não pode ser pura e simplesmente 

confundida com as divisões que envolvem o isomorfismo de medidas. Para 

encontrar o número de cachecóis é necessário dividir o número de trajes possíveis 

pelo número de pulôveres em conformidade com as seguintes relações: 

 

 

 

 

 

Segundo Vergnaud (2014) 

O estudo das relações multiplicativas mostra que há diversos tipos de 
multiplicação e de divisão, ou melhor, várias classes de problemas cuja 
solução pede uma multiplicação ou uma divisão. A distinção dessas 
diferentes classes e sua análise devem ser cuidadosamente abordadas a 
fim de ajudar a criança a reconhecer a estrutura dos problemas e a 
encontrar o procedimento que levará a sua solução (2014, p. 265). 

Magina et al. (2014) propuseram uma classificação para os problemas 

multiplicativos, baseados na Teoria dos Campos Conceituais de Gerárd Vergnaud. 

Segundo as autoras em questão os problemas de estruturas multiplicativas podem 

ser classificados em: proporção simples, proporção múltipla, comparação 

multiplicativa e produto cartesiano. Assim como os problemas de estruturas aditivas, 

os problemas de estruturas multiplicativas possuem diferentes graus de 

complexidade, variando-os em uma escala dos menos complexos cognitivamente, 

protótipos, até os mais complexos cognitivamente, de 4ª extensão. A seguir 

descrevemos e exemplificamos cada um desses tipos de problemas. 

Problemas de proporção simples: são problemas que trazem situações 

em que se tem uma relação de proporcionalidade entre quatro grandezas – duas a 

duas de mesma espécie – que estão relacionadas por uma taxa entre as grandezas 

de diferentes espécies. Esses tipos de problemas podem envolver ideias diferentes, 

com relação um para muitos, partição, quotição e quarta proporcional. 
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Quadro 12 - Exemplos de situações-problema de proporção simples 

PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

A receita de brigadeiro de Maria leva 1 lata de 
leite condensado para 5 colheres de chocolate. 
Ela vai fazer brigadeiros com 4 latas de leite 
condensado. Quantas colheres de chocolate ela 
usará para fazer sua receita de brigadeiro 
corretamente? 

Proporção simples 
Multiplicação 
(relação um 
para muitos) 

P
ro

tó
tip

o
 O médico mandou Maria tomar 24 comprimidos 

em 8 dias. Ela tem que tomar a mesma 
quantidade de comprimidos todos os dias. 
Quantos comprimidos ela tomará por dia? 

Proporção simples 
Divisão por 

partes 

Para ficar boa de uma doença, Ana tomou 32 
comprimidos. O médico mandou Ana tomar 4 
comprimidos por dia. Quantos dias este 
tratamento durou? 

Proporção simples 
Divisão por 

quotas 

1
ª 

e
x
te

n
s
ã
o

 

Dona Benta usa 15 ovos para fazer 3 bolos. 
Quantos ovos ela precisa para fazer 5 bolos? 

Proporção simples 
Quarta 

proporcional  

2
ª 

e
x
te

n
s
ã
o

 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2014, p. 55-61) 

Problemas de proporção múltipla: são problemas que envolvem 

situações em que há a composição de duas ou mais proporções simples, e ao 

alterar-se o valor de qualquer uma das grandezas envolvidas alteram-se todas elas. 

Quadro 13 - Exemplo de situações-problema de proporção múltipla 
PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

A receita da massa de pastel do “seu” 
Manoel é assim: para cada copo de leite ele 
usa 3 ovos, e para cada ovo, 2 xícaras de 
farinha. Para fazer a massa usando 2 copos 
de leite, quantas xícaras de farinha ele vai 
precisar? 

Proporção múltipla 
Multiplicação 
(relação um para 
muitos) 

3
ª e

x
te

n
s
ã

o
 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2014, p. 86) 

Problemas de comparação multiplicativa: são problemas em que duas 

grandezas de mesma natureza são comparadas de forma multiplicativa por um 

escalar (uma razão ou relação) – sendo uma o referente e outra o referido. Esses 

tipos de problemas podem ser divididos em seis situações. 

Quadro 14 - Exemplos de situações-problema de comparação multiplicativa 

 (continua) 

PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

Uma loja no Shopping vende tudo 3 vezes mais caro 
que a lojinha da esquina. Uma sandália custa R$6,00 
na lojinha da esquina. Quanto à mesma sandália 
custa na loja do Shopping? 

Comparação 
multiplicativa 

Relação de 
vantagem e 
referido 
desconhecido 

P
ro

tó
tip

o
s
 

João tem duas vezes menos a idade de seu irmão, 
que tem 10 anos. Quantos anos tem João? 

Comparação 
multiplicativa 

Relação de 
desvantagem e 
referido 
desconhecido 
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(conclusão) 

Comprei uma boneca por R$21,00 e uma bola por 
R$3,00. Quantas vezes a boneca foi mais cara 
que a bola? 

Comparação 
multiplicativa 

Relação de 
vantagem 
desconhecida 

3
ª 

e
x
te

n
s
ã
o

 

Mario ganhou 18 bolas e Rosa 6 bolas. A 
quantidade de bolas que Rosa ganhou é quantas 
vezes menor que a de Mário? 

Comparação 
multiplicativa 

Relação de 
desvantagem 
desconhecida 

4
ª 

e
x
te

n
s
ã
o

 

A idade de Paulo é 5 vezes maior que a idade de 
seu filho. Paulo tem 30 anos. Qual a idade do seu 
filho? 

Comparação 
multiplicativa 

Relação de 
vantagem e 
referente 
desconhecido 

2
ª e

x
te

n
s
ã

o
 

Ana tem 4 vezes menos dinheiro que Bete. Ana 
tem R$15,00. Quantos reais tem Bete? 

Comparação 
multiplicativa 

Relação de 
desvantagem e 
referente 
desconhecido 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2014, p. 46-53) 

Problemas de produto cartesiano: são problemas em que uma nova 

grandeza é obtida do produto de duas (ou mais) outras, como é caso da área, do 

volume, das combinações – sem que uma das grandezas dependa da outra. Os 

autores discutiram os problemas de produto cartesianos obtidos a partir de duas 

grandezas. 

Quadro 15 - Exemplos de situações-problema de produto cartesiano 
PROBLEMA CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO  

A sala de aula da Escola Divertida tem um 
formato retangular com 3 metros de largura 
e 5 metros de extensão. Qual é a área da 
sala de aula? 

Produto cartesiano Área do retângulo 

2
ª 

e
x
te

n
s
ã
o

 

Em uma sorveteria o sorvete de uma bola 
pode ser servido em casquinha ou copinho. 
Tem 4 sabores diferentes: menta, baunilha, 
chocolate e morango. Maria quer um 
sorvete de uma bola, quantas maneiras 
diferentes ela tem para escolher? 

Produto cartesiano 
Combinação com todo 
desconhecido 

E
x
te

n
s
ã
o

 

n
ã
o
 in

d
ic

a
d

a
 

Uma loja vende bolas de cores diferentes e 
em 2 tamanhos: grande e pequena. Para 
cada cor tem bolas dos dois tamanhos. No 
total são 12 bolas diferentes. Quantas 
cores diferentes podem ser as bolas? 

Produto cartesiano 
Combinação com 
parte desconhecida 

3
ª 

e
x
te

n
s
ã
o

 

Um pedestre encontra-se no meio da praça 
ao lado. Em cada canto da praça tem uma 
saída. Quantos caminhos ele pode seguir 
para sair da praça, sem pisar nos canteiros 
e sem passar pelo mesmo caminho duas 
vezes? Ele saíra pela primeira saída que 
encontrar. 
 

Produto cartesiano 

Combinação com total 
desconhecido e 
número de escolhas 
implícito 

4
ª e

x
te

n
s
ã

o
 

Fonte: Sistematizado de Magina et al. (2014, p. 73-79) 



61 
 

   

Segundo Magina et al. (2014, p. 90) “essa classificação busca propiciar 

ao professor um panorama das muitas situações multiplicativas com as quais 

podemos trabalhar e o que esperar dos alunos ao longo dos anos de escolaridade 

no Ensino Fundamental”. A seguir apresentamos os estudos diagnósticos de 

resolução de problemas de estruturas multiplicativas. 

 

1.2.2.2 Estudos diagnósticos 

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos que identificaram 

dificuldades dos discentes na aprendizagem e/ou dos docentes no ensino de 

resolução de problemas envolvendo o campo conceitual multiplicativo. 

Castro, Barreto e Nascimento (2017) realizaram um estudo sobre campo 

conceitual multiplicativo com o objetivo analisar as atividades matemáticas propostas 

a alunos de duas turmas de 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 

do município de São Luís/MA nos primeiros seis meses letivos de 2015. A teoria dos 

Campos Conceituais de Gérard Vernaud serviu de suporte teórico para a análise das 

atividades. Neste trabalho foram analisadas apenas as situações-problema do tipo 

isomorfismo de medidas. 

Os resultados da pesquisa mostraram que o trabalho com a multiplicação 

e a divisão foi realizado numa sequência divergindo da ideia do campo conceitual 

multiplicativo em que as operações mencionadas anteriormente devem ser 

abordadas em conjunto. As atividades matemáticas analisadas foram classificadas 

em dois conjuntos de referência: inadequadas e adequadas. Ao todo foram 

analisadas 347 atividades matemáticas relacionadas à multiplicação e divisão. A 

tabela a seguir apresenta a quantidade de atividades matemáticas com estruturas 

multiplicativas analisadas.  

Tabela 3 - Atividades matemáticas com estruturas multiplicativas 

 INADEQUADAS ADEQUADAS 

TOTAL 
Algoritmos Exercícios 

Situações-problema 
de relação ternária 

Situações-problema 
de relação quaternária 

Turma A 51 46 35 48 180 

Turma B 39 65 29 34 167 

201  146  347  

Fonte: Castro, Barreto e Nascimento (2017, p. 94) 

A análise dos dados contidos na tabela acima mostra que das atividades 

analisadas 201 (57,93%) envolviam a aplicação de algoritmos convencionais da 



62 
 

   

multiplicação e divisão, sendo classificadas como inadequadas à conceitualização. 

Esses dados apontam a superioridade de proposição do cálculo numérico em 

detrimento do cálculo relacional. Foram proposta 146 (42,07%) atividades 

multiplicativas adequadas à conceitualização, das quais 64 constituíam situações de 

relação ternária e 82 constituíam situações de relações quaternárias, portanto 

pertencentes à categoria isomorfismo de medidas. A tabela a seguir apresenta o 

quantitativo das situações-problema de isomorfismo de medidas encontradas nas 

atividades matemáticas adequadas. 

Tabela 4 - Situações de isomorfismo de medidas 

5º ano do Ensino 
Fundamental 

Multiplicação 
Divisão 
partitiva 

Divisão 
quotitiva 

Total 

Turma A 23 15 10 48 

Turma B 19 9 6 34 

42  24  16  82  

Fonte: Castro, Barreto e Nascimento (2017, p. 104) 

A tabela acima mostra uma predominância de situações-problema do tipo 

multiplicação em relação à divisão partitiva e quotitiva e que os professores não 

propuseram nenhuma atividade matemática envolvendo situações multiplicativas do 

tipo quarta proporcional. 

Os autores concluíram que os professores propuseram aos alunos tanto 

atividades matemáticas consideradas adequadas à conceitualização quanto 

atividades inadequadas, sendo que estas foram propostas em uma maior 

quantidade do que aquelas.  As operações de multiplicação e divisão foram 

abordadas por definições, regras e exercícios repetitivos. Segundo os autores o 

trabalho em conjunto dos cálculos numérico e relacional pode proporcionar aos 

discentes a expansão do campo conceitual multiplicativo e para que isso ocorra é 

necessário que os docentes proponham uma maior variedade de situações-

problema, com graus de complexidade diferentes. 

Jucá et al. (2016) investigaram os conhecimentos que os professores em 

formação inicial de um curso de pedagogia, possuem sobre problemas do campo 

conceitual multiplicativo. Participaram da pesquisa 20 discentes do sétimo semestre 

do curso de pedagogia de uma Universidade de Belém do Pará. A pesquisa foi do 

tipo descritiva, aonde foram aplicados um questionário e um teste com 12 problemas 

do campo multiplicativo. 
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Os resultados da pesquisa mostraram que a maioria dos discentes, 19 

participantes, já havia discutido sobre resolução de problemas durante o curso de 

pedagogia, porém apenas 8 já tinham discutido sobre os diferentes tipos de 

problemas de estrutura multiplicativa. O quadro a seguir apresenta os problemas do 

teste, suas classificações, percentuais de acerto, erro, questões em branco e o grau 

de dificuldade para os alunos aprenderem a resolver os problemas, segundo os 

participantes da pesquisa. 

Quadro 16 - Problemas, classificações e desempenho no teste multiplicativo 

(continua) 

Problema Classificação Acerto Erro 
Em 

Branco 

Grau de 
dificuldade 

para os 
alunos 

Tenho três pacotes de iogurte. Há 
quatro iogurtes em cada pacote. 
Quantos iogurtes eu tenho? 

Isomorfismo 
de medidas 

100% 0% 0% Fácil 

Paguei R$12,00 por três garrafas 
de vinho. Quanto custou cada 
garrafa? 

Isomorfismo 
de medidas 

95% 5% 0% Fácil 

Pedro tem R$12,00. Ele quer 
comprar pacotes de balas que 
custam R$4,00 o pacote. Quantos 
pacotes ele poderá comprar? 

Isomorfismo 
de medidas 

100% 0% 0% Fácil 

Qual a área de um quarto 
retangular que tem 6m de 
comprimento e 4m de largura? 

Produto de 
medidas 

75% 25% 0% Regular 

Um retângulo tem uma superfície 
de 18m² e a largura de 9m. Qual o 
seu comprimento? 

Produto de 
medidas 

45% 10% 45% Difícil 

Uma família de três pessoas quer 
passar 15 dias das férias num 
hotel de turismo. A despesa diária 
por pessoa é 300 reais. Quanto 
pagará a família pela estadia? 

Proporção 
múltipla 

85% 15% 0% Regular 

Um agricultor quer calcular a 
produção média de leite das suas 
vacas nos 180 melhores dias do 
ano. 17 vacas produziram 70.340 
litros de leite durante esse 
período. Qual foi a produção 
média de leite por vaca? 

Proporção 
múltipla 

0% 50% 50% Difícil 

Três crianças têm cada uma 4 
laranjas. Quantas laranjas têm ao 
todo? 

Grupos 
equivalentes 

95% 5% 0% Fácil 

Foram distribuídas igualmente 12 
laranjas para 3 crianças. Quantas 
laranjas recebeu cada uma? 

 
Grupos 

equivalentes 
 

100% 0% 0% Fácil 

Se tivéssemos 12 laranjas, a 
quantas crianças podemos dar 4 
laranjas? 

Grupos 
equivalentes 

100% 0% 0% Fácil 
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(conclusão) 

O ferro é duas vezes mais pesado 
que o cobre. Se uma peça de 
cobre pesa 4 kg, quanto pesa 
uma peça de ferro do mesmo 
tamanho? 

Comparação 
multiplicativa 

60% 40% 0% Fácil 

Existem três caminhos de A para 
B, e quatro caminhos de B para C, 
de quantas maneiras diferentes 
podemos ir de A para C? 

Produto 
cartesiano 

50% 15% 35% 
De regular 

a difícil 

Fonte: Sistematizado de Jucá et al. (2016, p. 7-10) 

Os participantes da pesquisa tiveram um desempenho melhor nos 

problemas de isomorfismo de medidas e grupos equivalentes, segundo as autoras 

isso pode ser justificado pelo fato desses tipos de problemas serem os mais 

trabalhados em sala de aula. Em relação ao grau de dificuldade para os alunos, os 

participantes classificaram os problemas de isomorfismo de medidas, grupos 

equivalentes e comparação multiplicativa como sendo os mais fáceis para os alunos. 

As autoras concluíram que é preciso olhar com mais atenção para a 

forma como está sendo trabalhada a resolução de problemas, em especial os 

problemas do campo multiplicativo, nos cursos de formação inicial, e que tais 

discussões sejam mais intensificadas, pois o que importa não é que o professor 

saiba classificar os diferentes tipos de problemas, mas que saiba reconhecer que 

são diferentes e que perceba que cada um deles exige estratégias diferentes de 

resolução, e que consiga ensinar isso de forma eficaz para seus alunos, fugindo dos 

modelos cristalizados que são reproduzidos geralmente na prática docente.   

Rocha, Costa Júnior e Silva (2016) investigaram a prática de professores 

no ensino de estruturas multiplicativas. Participaram da pesquisa três professores 

dos anos finais do Ensino Fundamental de escolas estaduais da Bahia, os quais 

atuavam também como supervisores do PIBID. A pesquisa teve uma abordagem 

qualitativa de cunho descritivo, na qual foram aplicados dois questionários, um 

referente ao perfil profissional dos professores e outro referente à elaboração de 

situações-problema envolvendo multiplicação e divisão. 

Os docentes investigados possuem curso superior em Ciências Exatas, 

sendo dois licenciados em matemática. Todos são pós-graduados e possuem 15 

anos de docência na referida disciplina. A amostra informou utilizar o livro didático 

como recurso de ensino. Os resultados da pesquisa mostraram que a maioria das 

questões elaboradas pelos professores foi classificada como situações 

multiplicativas (16 situações). Cinco situações foram classificadas como operação 
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arme e efetue. Uma situação foi classificada como operação com enunciado. Uma 

situação não multiplicativa e uma foi deixada em branco. Entre as situações 

multiplicativas 12 foram classificadas como relação quaternária e 4 como relação 

ternária. 

Todas as questões das relações quaternárias foram categorizadas como 

pertencentes ao eixo proporção simples da classe um para muitos. Dessas, três 

foram classificadas como utilizando grandezas do tipo contínuo e nove utilizando 

grandezas do tipo discreto. As quatro questões da relação ternária utilizavam 

grandeza do tipo discreto e, dentre elas, duas envolviam o eixo produto de medida 

da classe combinatória, e duas foram classificadas no eixo comparação 

multiplicativa da classe referido desconhecido. 

Os autores concluíram que o foco de trabalho dos docentes investigados 

recaia nas relações quaternárias do tipo proporção simples da classe um para 

muitos e com a grandeza do tipo discreto, o que acabava delimitando a experiência 

dos estudantes com os conceitos de multiplicação e divisão. E há uma necessidade 

de reflexão do professor a respeito de sua prática docente, no que diz respeito ao 

campo conceitual multiplicativo no sentido de não limitar as situações-problema 

apresentadas aos discentes. 

Martins (2016) avaliou o desempenho de estudantes, descreveu e 

categorizou as estratégias empregadas por eles na resolução de problemas de 

isomorfismo de medidas. Participaram da pesquisa crianças dos 4º e 5º anos do 

Ensino Fundamental de uma escola pública municipal de São Paulo, já 

familiarizados com as quatro operações e seus algoritmos. Foi aplicado um teste 

com cinco questões com situações-problema de estruturas multiplicativas 

envolvendo as classes “um a muito” e “muito a muito”. A tabela a seguir apresenta o 

percentual de acerto e erros em cada questão do teste. 

Tabela 5 - Percentual de acerto, erros e questões em branco no teste 

Correspondência Questão Acerto 

Erro na 
identificação 

da operação que 
resolve a questão 

Erro no 
procedimento 
do algoritmo 

Em 
branco 

Um a muitos 

A 90% 5% 5% 0% 

B 66,67% 25% 8,33% 0% 

D 58,33% 30% 5% 6,67% 

Muitos a muitos 
C 23,34% 43,33% 30% 3,33% 

E 41,67% 48,33% 1,67% 8,33% 

Fonte: Sistematizado de Martins (2016, pp. 9-11) 
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Os resultados da pesquisa mostraram que os alunos tiveram maior 

desempenho nas situações-problema que apresentavam a correspondência “um a 

muitos” do que na correspondência “muitos a muitos”. Isso aconteceu, segundo a 

autora em questão, por vários fatores, como: aqueles tipos de problemas serem 

mais próximos da vivência dos discentes; as relações de proporcionalidade estarem 

explicitas e diretas entre as grandezas; e, serem situações mais trabalhadas no 

âmbito escolar. Foram empregadas diferentes estratégias na resolução das 

questões, as quais envolveram tanto o raciocínio aditivo quanto o multiplicativo.  

 A autora concluiu que os alunos investigados apresentavam dificuldades 

na resolução de situações-problema envolvendo a correspondência “muitos a 

muitos” e que há necessidade de se repensar como são apresentados e trabalhados 

os conceitos de multiplicação e divisão, ao longo da primeira etapa do Ensino 

Fundamental. 

Moura e Espindola (2016) analisaram as dificuldades de alunos na 

resolução de problemas do grupo de situações de comparação multiplicativa 

referentes ao cálculo relacional e numérico. Participaram da pesquisa 150 alunos do 

6º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública estadual de Recife/PE. A 

pesquisa apresentou uma metodologia descritiva, na qual os participantes 

responderam dois problemas de comparação multiplicativa, em um deveriam 

encontrar o valor do referente e no outro a relação entre referente e referido. A 

seguir têm-se os problemas apresentados aos alunos: 

Problema 1: Uma cozinheira ganhou 180 reais por um kit festa. Ela 

ganhou 4 vezes mais do que sua ajudante recebeu. Quantos reais a ajudante da 

cozinheira recebeu? 

Problema 2: Uma costureira recebeu 125 reais por uma roupa que fez e 

sua ajudante, 25 reais. Quem recebeu mais dinheiro e quantas vezes mais? 

Os resultados da pesquisa mostraram que os alunos tiveram um melhor 

desempenho no segundo problema, relação desconhecida, com o uso das 

operações de multiplicação e adição. Já as operações privilegiadas no primeiro 

problema foram à multiplicação e divisão. Segundo os autores em questão, o fato da 

maioria dos alunos terem usado a multiplicação para resolver os problemas justifica-

se pelos aspectos linguísticos influenciarem fortemente nas estratégias de 

resolução, uma vez que os enunciados dos problemas continham a expressão 

“vezes mais”, o que acabava induzindo-os na escolha da operação. A quantidade de 
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erro no cálculo relacional foi maior que no cálculo numérico, ou seja, equívocos na 

escolha da operação adequada para solucionar o problema. As falhas no cálculo 

numérico eram referentes aos procedimentos dos algoritmos das quatro operações 

com números naturais. 

Os autores concluíram que as diversas estratégias utilizadas pelos alunos 

no que concerne a escolha das operações para resolver os problemas reafirmam a 

importância de que as situações, não podem ser analisadas com a ajuda de apenas 

um conceito. Bem como, reafirmam a importância de serem trabalhados diversos 

tipos de situações do campo conceitual multiplicativo, a fim de serem superadas as 

dificuldades na compreensão do enunciado e na escolha de uma operação 

matemática adequada para a resolução de situações-problema. 

Souza (2016) discutiu o tipo de situação-problema multiplicativa que o 

professor dos anos finais do Ensino Fundamental elabora. Participaram da pesquisa 

14 professores de duas escolas públicas do interior da Bahia. A metodologia da 

pesquisa consistiu da elaboração de 8 situações-problema, por cada docente, 

envolvendo as estruturas multiplicativas. Ao todo foram elaborados 111 situações-

problema, das quais 27 foram consideradas inadequadas, devido suas resoluções 

não envolverem a multiplicação ou divisão, ou ainda, por falta de dados no 

enunciado. Este trabalho tratou apenas dos problemas classificados como 

adequados. 

Os resultados da pesquisa mostraram que houve uma concentração de 

situações-problema elaboradas com a ideia de proporção simples com a 

correspondência um para muitos, visto que 78,57% das situações elaboradas pelos 

docentes enquadravam-se na classe de problemas mencionada anteriormente. 

Situações-problema de proporção múltipla com a correspondência muitos para 

muitos, produto de medidas e de comparação multiplicativa com relação 

desconhecida não foram elaborados pelos professores.  

A autora concluiu que havia uma predominância, por parte desses 

professores, em elaborar situações cujo nível de dificuldade era elementar, ou seja, 

prototípicas multiplicativas. E que a expansão de um campo conceitual requer a 

mobilização de diversos conceitos. Nesse sentido o professor tem a 

responsabilidade de propor ao estudante o contato com diversas situações-

problema, para que possa promover a ruptura entre o campo aditivo e o 

multiplicativo. 
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Merlini, Santos e Magina (2014) analisaram o desempenho de estudantes 

dos 3º e 5º anos do Ensino Fundamental frente a duas situações do campo 

conceitual multiplicativo e, a partir dessa análise, identificaram os níveis de 

raciocínio empregados por eles. A metodologia adota apoiou-se nos princípios da 

pesquisa descritiva, na qual foi aplicado um teste a 349 estudantes de uma escola 

pública estadual de São Paulo, no entanto este estudo analisou apenas o 

desempenho e as estratégias empregadas por 175 alunos (86 do 3º e 89 do 5º ano) 

em duas questões de multiplicação dentro do eixo de proporção simples, envolvendo 

as correspondências “um para muitos” e “muitos para muitos”. O quadro a seguir 

apresenta as duas questões analisadas. 

Quadro 17 - Situações analisadas do campo conceitual multiplicativo 

Fonte: Merlini, Magina e Santos (2014, p. 524) 

O gráfico a seguir apresenta o desempenho dos estudantes por ano e por 

questão. 

Gráfico 3 - Desempenho dos estudantes de 3º e 5º anos nas duas questões 

 
Fonte: Merline, Magina e Santos (2014, p.525) 

Os estudantes das duas séries analisadas tiveram melhor desempenho 

na Q1 em detrimento da Q2, para verificar se essa diferença de desempenho entre 

as questões era estatisticamente significativa foi aplicado o teste T-Students para 

amostras emparelhadas, o qual comprovou tal fato.  Para verificar a diferença de 

desempenho entre os dois anos foi aplicado o teste T-Students para amostras 

independentes, o qual apontou uma diferença de desempenho em Q1 e não 
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apresentou diferença significativa em Q2, embora o 5º ano tenha sido ligeiramente 

superior ao 3º ano. 

As autoras explicaram os diferentes desempenhos dos estudantes a partir 

de dois aspectos. O primeiro conceitual, que indica que essas questões tinham 

estruturas diferentes, pois, enquanto em Q1 se podia usar facilmente a estratégia da 

adição repetida, o mesmo não acontecia em Q2. O segundo cognitivo, já que as 

questões tinham níveis de complexidade distintos, enquanto em Q1 a relação fixa 

estava explícita, na Q2, a relação fixa entre as duas quantidades estava implícita, o 

que significava que, para se obter o resultado, havia necessidade de se 

coordenarem duas operações, a primeira de divisão para se encontrar a relação fixa 

(um para muitos) e a segunda de multiplicação.   

Em relação às estratégias usadas pelos alunos na resolução das 

questões foram identificados quatro níveis, segundo os tipos de representação 

“numérica” ou “pictórica”: 1- Incompreensível; 2- Pensamento aditivo (2A- Contagem 

e 2B- Operação de adição); 3- Transição (do pensamento aditivo para o 

multiplicativo); e, 4- Pensamento multiplicativo.  As estratégias classificadas como 

nível 1 apareceram dentro de todas as variáveis (ano escolar, questão e tipo de 

representação), no entanto foi mais recorrente entre os alunos do 3º ano do que do 

5º ano (37,1% contra 10,8%, respectivamente). A comparação entre as questões 

mostra que tal estratégia esteve, majoritariamente, presente em Q2, nos dois anos 

escolares. Em relação ao tipo de representação, a pictórica foi predominante no 3º 

ano e a numérica no 5º ano. 

A estratégia do nível 2A foi pouco utilizada pelos estudantes dos dois 

anos (menos de 3% para cada um deles). O nível 2B foi mais utilizado pelos alunos 

do 3º ano (30,4%), porém o que chamou a atenção das pesquisadoras foi o fato de 

22% das estratégias utilizadas pelos alunos do 5º ano residir nesse nível, e que a 

maioria delas tenha sido usada como esquema de ação para resolver a Q1. A 

referida questão era uma situação prototípica das estruturas multiplicativas, logo já 

deveria ter sido dominada pelos estudantes do 5º ano.  

A estratégia de nível 3 foi predominantemente mais utilizada pelos 

estudantes do 3º ano do que do 5º ano (27,8% e 13%, respectivamente). As autoras 

ficaram surpresas com o fato de 75,9% das estratégias do 3º ano terem levado ao 

acerto, e para elas isso significa que ao contrário do que pensa a cultura escolar, 

estudantes desse ano já se mostram cognitivamente prontos para resolver com 
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sucesso problemas multiplicativos, sobretudo aqueles cuja relação estabelecida for 

de um para muitos. Já em relação aos resultados dos estudantes do 5º ano, houve 

uma surpresa negativa, pois, esta estratégia foi bem menos usada que a 2B, 

levando em consideração que essas crianças estavam estudando a estrutura 

multiplicativa pelo segundo ano consecutivo, as autoras ponderaram que tal ensino 

estava limitado a relacionar essa estrutura como continuação da aditiva, sem que as 

rupturas entre uma e outra estrutura tenham sido trabalhadas. 

No que se refere ao nível 4, a maioria dos estudantes obteve sucesso 

quando se remeteu ao pensamento multiplicativo. Na Q2, tiveram alunos que 

coordenaram as estruturas multiplicativa e aditiva para a resolução. Com relação às 

estratégias que levaram ao erro na Q2 destacaram-se: a multiplicação dos 12 ovos 

por 3 bolos, mostrando que alguns alunos não conseguiram encontrar a relação 

implícita de “muitos para muitos”; ou, multiplicaram as quantidades de bolos (3 bolos 

vezes 5 bolos). 

Santos et al. (2014) investigaram a maturidade cognitiva dos alunos que 

ainda não foram expostos formalmente ao conceito de divisão, para lidarem com 

situações envolvendo essa operação. Participaram da pesquisa 166 estudantes (80 

do 1º ano e 86 do 2º ano) do Ensino Fundamental de uma escola pública da cidade 

de São Paulo. Estes foram submetidos a um teste diagnóstico, composto por 13 

questões com situações-problema do campo conceitual multiplicativo, porém este 

trabalho refere-se à análise de apenas 3 dessas questões, sendo uma com a ideia 

de partição e as outras com ideia de quotição coleção e não-coleção. 

Os resultados mostraram que não foi o tipo de situação (partição ou 

quota) que levou os estudantes a terem êxito, mas sim o ano escolar em que estes 

se encontravam e a representação (pictórica ou numérica) utilizada. A representação 

pictórica foi bastante utilizada, principalmente pelos estudantes do 2º ano, e quem a 

utilizou apresentou muito mais sucesso do que quando lançava mão da 

representação numérica. Do ponto de vista qualitativo foram identificados quatro 

níveis de estratégias empregadas pelos discentes na resolução das questões: 

incompreensível, pensamento aditivo, transição e pensamento multiplicativo. O 

gráfico a seguir apresenta o desempenho percentual por questão e ano escolar. 
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Gráfico 4 - Desempenho em percentual do 1º e 2º anos, nas três questões 

 
Fonte: Santos et al. (2014, p. 54) 

Os autores concluíram que estudantes que ainda não aprenderam 

formalmente a operação de divisão demonstram possuir noções matemáticas que 

permitem lidar com situações das estruturas multiplicativas, apoiados pelo recurso 

pictórico. 

Correa e Oliveira (2011) examinaram a relação entre a escrita e a 

resolução de problemas envolvendo a noção de combinatória. Participaram da 

pesquisa 279 alunos do 5° ao 9° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 

da cidade do Rio de Janeiro. Estes resolveram oito problemas envolvendo o 

raciocínio combinatório (produto cartesiano, combinação, arranjo e permutação), 

sendo dois de cada tipo.   Os problemas foram organizados em duas listas de 

acordo com o tipo de enunciado, sendo um enunciado prototípico dos problemas do 

gênero e outro com a especificação dos valores das variáveis. 

De forma geral, o desempenho dos estudantes variou significativamente 

de acordo com o tipo de problema apresentado, em ordem crescente de dificuldade: 

produto cartesiano (o de mais fácil resolução), combinação, arranjo e permutação (o 

de menor índice de acertos).  À exceção do 6º ano, as variações produzidas na 

escrita do enunciado do problema auxiliaram o entendimento de situações-problema 

relacionadas à combinação e arranjo. O mesmo efeito, porém, não foi observado em 

relação aos problemas de produto cartesiano e de permutação. A modificação na 

escrita do texto dos problemas por meio da especificação dos valores das variáveis 

da situação-problema influenciou o sucesso da resolução dependendo da noção de 

combinatória envolvida no enredo do problema. 

As autoras concluíram que o desenvolvimento do raciocínio combinatória 

nos estudantes ao longo do Ensino Fundamental implica na criação de 
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oportunidades que resultem para os aprendizes, em cognições acerca das diferentes 

noções relacionadas à combinatória, a partir das ações e representações vinculadas 

à composição multiplicativa dos possíveis e a multiplicação das ordens possíveis. E 

que a declaração dos valores das variáveis no enunciado do problema pode ser um 

recurso para favorecer a compreensão acerca das operações segundo as quais os 

casos possíveis serão gerados para a situação-problema. 

Silva e Spinillo (2011) verificaram se a explicitação dos princípios que 

regem o raciocínio combinatório poderia auxiliar as crianças na resolução de 

problemas de produto cartesiano. Participaram da pesquisa 40 alunos, com idades 

entre 7 e 8 anos, do 3° ano do Ensino Fundamental de uma escola pública de 

Recife/PE. Nenhuma das crianças tinha sido instruída formalmente sobre a 

multiplicação no contexto escolar e não apresentavam dificuldade de aprendizagem. 

As crianças resolveram, individualmente, oito problemas multiplicativos de 

produto cartesiano em duas situações distintas: Situação 1 - em que os princípios 

subjacentes à estrutura típica cartesiana de problemas combinatórios não foram 

explicitados; Situação 2 - em que estes princípios foram explicitados. Em cada 

situação, dois problemas de percurso (combinação de entradas e saídas de um 

parque) e dois problemas de traje (combinação de saias e blusas) foram 

apresentados em cartelas na forma escrita. Depois as crianças foram solicitadas a 

explicar o seu raciocínio ao resolverem os problemas. 

Os resultados da pesquisa mostraram que de modo geral, as crianças se 

saíram melhor na Situação 2 (explicito) do que na Situação 1 (implícito), tanto em 

termos de resposta corretas como nas estratégias adotadas. Além disso, o 

desempenho na primeira situação melhorou significativamente quando os problemas 

foram resolvidos após os da segunda situação. As autoras concluíram que as 

crianças podem resolver com sucesso problemas de produto cartesiano em que os 

princípios básicos são explicitamente citados e também são capazes de empregar 

esses princípios na solução de problemas mesmo quando estes apresentam a 

relação de forma implícita. Elas sugeriram novas investigações sobre o tema, com 

alunos mais velhos (4° e 5° ano) e problemas de raciocínio combinatório mais 

complexos resolvidos através da divisão. 

Teixeira et al. (2011) verificaram o desempenho de 20 alunos do 6º e 9º 

anos do Ensino Fundamental, dez de cada ano, na resolução de oito problemas 

multiplicativos, envolvendo raciocínio combinatório. A pesquisa foi realizada em duas 
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escolas públicas (A e B) da cidade de Campo Grande/MS. A metodologia da 

pesquisa consistiu de uma entrevista clínica, aonde cada participante resolveu 

individualmente 8 problemas envolvendo raciocínio combinatório, sendo quatro deles 

com duas variáveis e quatro com três variáveis. Houve também uma variação 

referente ao tamanho dos números utilizados em um problema. A tabela a seguir 

apresenta a frequência e percentual geral das respostas relativas ao desempenho 

dos alunos nos problemas de combinatória nas escolas A e B. 

Tabela 6 - Desempenho geral dos alunos nos problemas de combinatória 

 
 
 

 

 

 

 

Fonte: Teixeira et al. (2011, p. 257) 

Legenda: 1. Acerta a operação e o resultado; 2. Acerta a operação e erra o resultado; 3. Acerta o 
resultado; 4. Erra a operação e o resultado; 5. Erra o resultado; 6. Em branco. 
 

Os resultados obtidos mostraram que a resolução de problemas 

envolvendo combinatória é complexa, pois nas duas escolas houve apenas 16,2% 

de respostas corretas. O desempenho dos discentes foi melhor nos problemas com 

duas variáveis e com fatores de valores baixos, não havendo diferença de 

desempenho entre discentes do 6º e do 9º anos. O princípio multiplicativo foi 

utilizado com pouca frequência, os sujeitos usaram, no geral, procedimentos aditivos 

(juntar os fatores ou subtraí-los). A partir da análise das respostas dos discentes foi 

possível categorizar quatorze tipos de procedimentos utilizados nas resoluções dos 

problemas. 

Os autores concluíram que as dificuldades que surgiram estavam 

relacionadas: aos modelos intuitivos que os alunos tinham a respeito da 

multiplicação (em especial o da soma repetida); a estrutura semântica do problema; 

as preferências numéricas quanto ao tamanho dos números; formas de representar 

o problema e interpretação do enunciado verbal. E essas dificuldades estão 

relacionadas à maneira como a multiplicação é trabalhada na escola. 

Chagas et al. (2010) verificaram se as informações matemáticas contidas 

em um texto narrativo apareciam como inferências necessárias na reprodução oral 

desse texto e investigaram o desempenho das crianças na resolução de problemas 

DESEMPENHO 
ESCOLA A ESCOLA B 

TOTAL % 
6º 9º Subtotal 6º 9º Subtotal 

1 14 11 25 5 17 22 47 14,7 

2 14 1 15 4 2 6 21 6,5 

3 - 4 4 1 - 1 5 1,5 

4 47 38 85 63 54 117 202 63 

5 5 25 30 7 4 11 41 13 

6 - 1 1 - 3 3 4 1,3 

Total 80 80 160 80 80 160 320 100 
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prototípicos de divisão exata. Participaram da pesquisa 30 estudantes do 5° ano do 

Ensino Fundamental de três escolas públicas de Recife/PE. Estes escutaram a 

leitura de um texto e o reproduziram oralmente, posteriormente resolveram questões 

prototípicas de divisão no contexto escolar.  

A maior parte das crianças, 73%, apresentou em seu relato oral da 

história as partes referentes ao início, meio e fim, trazendo em seu discurso trechos 

de situações semelhantes às do texto original. No entanto, 27% dos participantes 

apresentaram apenas fragmentos do início e meio, início e fim ou até mesmo meio e 

fim da narrativa. Em relação à resolução dos problemas protótipos, os alunos 

tiveram um alto índice de erros, 67%. Esses erros eram referentes à escolha da 

operação para resolver os problemas ou a falhas no procedimento do algoritmo da 

divisão.  

Os autores concluíram que os participantes da pesquisa tinham 

dificuldades em lidar com os invariantes da divisão. E que na interface estabelecida 

entre leitura e matemática, o grupo investigado apresentou maior facilidade na 

competência leitora quando comparada à competência matemática, 

especificamente, em relação ao conceito de divisão. 

A seguir apresentamos os estudos experimentais de resolução de 

problemas de estruturas multiplicativas. 

 

1.2.2.3 Estudos experimentais 

 

Neste grupo de estudos apresentamos um trabalho de intervenção em 

sala de aula, ou seja, pesquisa que propôs e implementou metodologias de ensino 

e/ou recursos didáticos para o ensino de problemas do campo conceitual 

multiplicativo. 

Silva e Sá (2017) realizaram uma pesquisa sobre questões multiplicativas 

que teve como objetivo analisar os efeitos da elaboração da sentença natural do 

enunciado na escolha da operação e no desempenho da resolução de questões 

multiplicativas. Participaram da pesquisa 23 alunos do 5º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública municipal de Abaetetuba/PA. A pesquisa seguiu 

as etapas de: revisão de literatura, aplicação de questionário socioeconômico, pré-

teste, elaboração da sequência didática, aplicação da sequência, pós-teste e análise 
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dos resultados. Os testes continham 12 questões multiplicativas divididas entre 

aritméticas e algébricas. 

A sequência didática desenvolvida continha 7 atividades, distribuídas 

entre atividades de aprendizagem e fixação. O ensino por atividades foi à 

metodologia de ensino utilizada durante a aplicação da sequência didática. O 

objetivo principal das atividades de aprendizagem era conduzir os alunos a 

descobrirem uma lei geral para resolver questões multiplicativas, para isto os 

discentes deveriam seguir algumas etapas na resolução das mesmas, como: 

interpretar o enunciado, construir a sentença matemática, escolher corretamente a 

operação necessária à sua resolução e desenvolver o cálculo. A experimentação 

durou 10 encontros, distribuídos em sete sessões de 4h e três sessões de 2h. A 

tabela a seguir apresenta os percentuais de acerto, erro e em branco em cada 

questão dos testes. 

Tabela 7 - Desempenho por questão nos pré- e pós-testes 

QUESTÃO TIPO SENTENÇA 

ACERTO (%) ERRO (%) 
EM BRANCO 

(%) 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

1 Aritmética   689=? 43,48 82,61 56,52 17,39 0 0 

2 Algébrica 4 ?=88 13,04 78,26 86,96 21,74 0 0 

3 Aritmética 6 4=? 43,48 91,30 56,52 8,70 0 0 

4 Aritmética 896 8=? 0 82,61 73,91 8,70 26,09 8,70 

5 Algébrica ? 7=28 8,69 78,26 86,96 21,74 4,35 0 

6 Aritmética 540 45=? 0 82,61 82,61 8,70 17,38 8,70 

7 Algébrica ? 3=6 21,74 82,61 60,87 4,35 17,38 13,04 

8 Algébrica 32 ?=256 0 65,22 73,91 21,74 26,09 13,04 

9 Aritmética 1250 7=? 26,09 82,61 30,43 13,04 43,48 4,35 

10 Aritmética 3 2=? 17,38 91,30 39,13 8,70 43,48 0 

11 Algébrica 12 ?=288 0 82,61 52,17 17,39 47,83 0 

12 Aritmética 3 6=? 26,09 86,96 47,83 13,04 26,09 0 

Fonte: Silva e Sá (2017, p.79-80) 

A comparação dos resultados dos pré- e pós-testes apontou uma 

aumento significativo de acerto no pós-teste; uma redução do percentual de erros 

em todas as questões; em relação à análise por aluno foi observado um aumento 

expressivo no percentual de acertos, uma queda nos erros e questões deixadas em 

branco; a análise do Coeficiente de Correlação Linear de Pearson revelou influência 

ínfima dos fatores socioeconômicos nos resultados. Os autores concluíram que a 

construção da sentença matemática natural diminuiu a dificuldade na escolha da 

operação e a metodologia de ensino utilizada pode ser uma alternativa para superar 

as dificuldades relacionadas a resolução das questões multiplicativas. 
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A seguir apresentamos os estudos documentais de resolução de 

problemas de estruturas multiplicativas. 

 

1.2.2.4 Estudos documentais  

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos que tinham como cerne 

a análise de documentos oficiais da educação nacional ou livros didáticos, em 

relação aos problemas envolvendo o campo conceitual multiplicativo. 

Araújo e Santos (2016) analisaram a abordagem do conceito de divisão 

em um livro didático de matemática, do 6º ano do Ensino Fundamental, mais 

adotado pelas escolas públicas da cidade de Nazaré da Mata/PE. A Teoria dos 

Campos Conceituais de Gerard Vergnaud serviu de aporte teórico para a pesquisa, 

mais especificamente o campo conceitual multiplicativo. A pesquisa teve uma 

abordagem qualitativa, onde foi analisada a interpelação do conceito de divisão, os 

tipos e a frequência dos problemas referentes a este conceito no livro didático 

“Matemática Bianchini”, do autor Edwaldo Bianchini, 7ª edição, 2012, da editora 

Moderna. 

A análise mostrou que neste livro didático, explicitamente, a abordagem 

de divisão é tratada em 5 capítulos. O livro didático em questão apresenta 537 

exercícios, 42 desafios/jogos e 165 problemas.  Do total de problemas apresentados 

na obra, 23% abordam a divisão nas ideias de partição e quotas, sendo que destes 

67,5% são de divisão por partição e 32,5% de divisão por quotas. A obra aborda o 

conceito de divisão na ideia de distribuição equitativa e de medida. Em relação às 

situações-problema envolvendo o referido conceito, constatou-se que há uma 

quantidade desproporcional, existindo mais problemas de partição que quotas, a 

quantidade de problemas é insuficiente para abarcar a divisão. E tanto nos 

exercícios como nos problemas há uma maior ênfase no algoritmo da divisão e suas 

propriedades, não havendo uma diferenciação entre partição e quotição. 

Os autores concluíram que o livro didático analisado não contribui 

satisfatoriamente para o desenvolvimento do conceito de divisão, deixando lacunas 

na construção de uma aprendizagem significativa deste tópico aritmético. E 

ressaltaram a importância de o trabalho com a divisão envolver situações em que o 

aluno se depare com os significados dessa operação, ampliando seu conhecimento 

sobre o funcionamento desta operação e de seus procedimentos, principalmente no 
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livro adotado em sala de aula, visto que é um dos mais importantes instrumentos 

didáticos, pois participa ativamente do processo de ensino e aprendizagem da 

matemática escolar. 

Martins e Borba (2010) investigaram nos 19 livros didáticos da Educação 

de Jovens e Adultos (EJA), aprovados no Plano Nacional do Livro de Alfabetização 

2008, como estavam sendo abordados problemas de estruturas multiplicativas, 

tendo como base pressupostos da Teoria dos Campos Conceituais. Foram 

elaboradas fichas para levantamento de dados, a partir da análise dos tipos de 

problemas de estruturas multiplicativas trabalhados, das formas de representação 

apresentadas e solicitadas, bem como da adequação de contextos presentes nos 

livros didáticos. 

Em relação aos significados encontrados nos problemas, os livros 

analisados não distribuíam de forma uniforme as situações problemas que 

envolviam os significados de multiplicação, divisão, raciocínio combinatório e 

números racionais, concentrando seus significados na multiplicação e divisão. Em 

relação aos tipos de representações simbólicas nos problemas multiplicativos 

observou-se pouca variação, as obras analisadas utilizavam enunciados, desenhos, 

algoritmos, tabelas e quadros como suporte às situações-problema. De forma geral, 

observou-se que a maioria dos problemas analisados não solicita nenhum tipo de 

representação simbólica na sua resolução. Em relação à adequação dos contextos 

apresentados nas situações-problema, os livros analisados apresentaram contextos 

adequados ao cotidiano dos alunos da EJA. 

As autoras constataram que, embora os livros buscassem trabalhar 

aspectos variados das estruturas multiplicativas, ainda havia necessidade de uma 

maior variedade de significados abordados, de formas de representação utilizadas, 

bem como de contextos nos quais as situações-problema se encontravam inseridas. 

Segundo as autoras em questão, esta maior diversificação se faz necessária de 

modo a aproveitar os conhecimentos anteriores e promover a ampliação da 

compreensão de jovens e adultos em relação às estruturas multiplicativas. 

A seguir apresentamos os estudos de resolução de problemas de 

estruturas aditivas e multiplicativas. 
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1.2.3 ESTUDOS DE RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS DE ESTRUTURAS ADITIVAS 

E MULTIPLICATIVAS 

 

Nesta subseção apresentamos trabalhos que contemplam os dois 

campos conceituais, aditivo e multiplicativo. 

 

1.2.3.1 Estudos teóricos 

 

Aqui apresentamos dois estudos que propuseram conceitos e ideias 

sobre a resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. 

Sá (2003) realizou um estudo sobre problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais com números naturais e seus diversos significados. Para o 

autor em questão as operações podem ser vistas de dois aspectos: semânticos e 

simbólicos. O aspecto semântico diz qual é a pergunta que a operação responde. Já 

o aspecto simbólico nos dá o resultado da manipulação dos símbolos envolvidos na 

realização de cada operação, que pode ser feito somente consultando a tabuada da 

operação, sem nenhuma interpretação. Além disso, Sá (2003) define problema de 

uma operação e problema que usa uma operação. Os problemas de uma 

operação são aqueles problemas que utilizam a operação a partir de seu sentido 

semântico. Já os problemas que usam uma operação são aqueles problemas que no 

algoritmo da resolução a operação utilizada não é determinada diretamente por seu 

sentido semântico.  

Vejamos alguns exemplos: 

Exemplo: Tinha duas moedas e ganhei três moedas de meu pai. Com 

quantas moedas fiquei? 

Este é um problema da operação de adição, pois basta a análise 

semântica do enunciado para sabermos que a operação a ser realizada com os 

dados do problema é a adição. 

Exemplo: Tenho duas camisas e três calças. De quantas maneiras 

distintas posso vestir-me usando uma camisa e uma calça? 

Este é um problema que utiliza a operação multiplicação na sua resolução 

operacional, pois só conhecendo o princípio fundamental da contagem é que 

concluímos pela multiplicação do número de camisas pelo número de calças para 

obter a solução do problema. 
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Após analisar os problemas envolvendo as quatro operações com 

números naturais, Sá (2003) percebeu que os problemas envolvendo uma operação 

somente estão divididos em dois grupos: 

1º - Problemas Aritméticos: são os problemas em que a 

pergunta/incógnita está isolada num dos membros da igualdade após sua 

modelação (tradução dos dados para linguagem simbólica). Nestes problemas, 

normalmente, a igualdade é utilizada para indicar o resultado da operação realizada, 

ou seja, a igualdade é usada para representar transformações ou resultados. O 

quadro a seguir apresenta a generalização das sentenças da modelação para um 

problema aritmético. 

Quadro 18 - Modelação dos problemas aritméticos 

OPERAÇÃO 
SENTENÇA DA 
MODELAÇÃO 

Adição a + b = ? 

Subtração a - b = ? 

Multiplicação a x b = ? 

Divisão a   b = ? 

Fonte: Sistematizado de Sá (2003, p. 86) 

Vejamos alguns exemplos de problemas do 1º tipo no quadro a seguir. 

Quadro 19 - Exemplos de problemas aritméticos 

PROBLEMA 
SENTENÇA DA 
MODELAÇÃO 

Tinha R$50,00 e ganhei R$20,00 num sorteio. Com 
quanto fiquei? 

50 + 20 = ? 

Um vendedor possui 150 metros de fio de telefone, 
fez uma venda de 80 metros. Quantos metros de fio 
restaram ao vendedor após a venda? 

150 – 80 = ? 

Um cinema possui 15 fileiras com 18 cadeiras cada. 
Não sendo permitido que se assista filme em pé, 
qual é o número máximo de pessoas que podem 
assistir a um filme por sessão neste cinema? 

15   18 = ? 

Tenho 1.200 bombons para distribuir igualmente em 
cinco caixas. Quantos bombons devo colocar em 
cada caixa? 

1200   5 = ? 

Fonte: Sistematizado de Sá (2003, p. 86-87) 

2º - Problemas Algébricos: são problemas em que a pergunta/incógnita 

não está isolada num dos membros da igualdade após sua modelação. Nestes 

problemas, a igualdade é utilizada para indicar a relação de equilíbrio exigida entre 

os dados. O quadro a seguir apresenta a generalização das sentenças da 

modelação para um problema algébrico. 
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Quadro 20 - Modelação dos problemas algébricos 

OPERAÇÃO SENTENÇA DA MODELAÇÃO 

Adição 
a + ? = b 

? + a = b 

Subtração 
a - ? = b 

? - a = b 

Multiplicação 
a x ? = b 

? x a = b 

Divisão 
a   ? = b 

?   a = b 

Fonte: Sistematizado de Sá (2003, p. 82) 

Vejamos alguns exemplos de problemas do 2º tipo no quadro a seguir. 

Quadro 21 - Exemplos de problemas algébricos 

PROBLEMA 
SENTENÇA DA 
MODELAÇÃO 

Tenho que pagar uma conta de R$120,00. No momento tenho 
R$50,00. Quanto tenho que conseguir para poder pagar a 
conta? 

50 + ? = 120 

Fui a uma barraca de tiro ao alvo e consegui alguns pontos no 
primeiro disparo. No segundo disparo, fiz 20 pontos, 
totalizando 98 pontos. Quantos pontos fiz no primeiro disparo? 

? + 20 = 98 

Fui com uma certa quantia ao comércio. Fiz compras à vista, 
num total de R$75,00. Ao chegar em casa, percebi que ainda 
tinha R$87,00. Com que quantia fui ao comércio? 

? – 75 = 87 

Fui ao comércio com R$162,00. Só fiz compras à vista. Ao 
chegar em casa, percebi que ainda tinha R$87,00. Qual a 
quantia que gastei nas compras? 

162 - ? = 87 

Um número foi multiplicado por sete e o resultado obtido foi 
sessenta e três. Qual foi o valor multiplicado por sete? 

?   7 = 63 

Comprei um objeto por R$150,00 e vou pagá-lo em cinco 
prestações iguais. Qual será o valor de cada prestação? 

5   ? = 150 

Uma certa quantia de bombons foi distribuída igualmente 
entre quatro crianças e cada uma delas recebeu 36 bombons. 
Quantos bombons foram distribuídos? 

?   4 = 36 

144 bombons foram distribuídos igualmente entre algumas 
crianças e cada criança recebeu quatro bombons. Quantas 
crianças participaram da distribuição dos bombons? 

144   ? = 4 

Fonte: Sistematizado de Sá (2003, p. 164-171) 

Conforme Sá (2003) os problemas aritméticos são mais fáceis de se 

resolver do que os algébricos, visto que “na resolução dos problemas do 1º tipo as 

propriedades aditivas e multiplicativas da igualdade não são usadas, enquanto, que 

nos problemas do 2º tipo essas propriedades são utilizadas” (SÁ, 2003, p. 82). 

Fossa e Sá (2008) realizaram um estudo sobre problemas aritméticos e 

algébricos que tinha como objetivo apresentar uma proposta de distinção entre 

esses tipos de problemas, com base nas propriedades da igualdade. Após 

analisarem os problemas envolvendo as quatro operações com números naturais e 

fracionários, os autores perceberam que os problemas envolvendo uma operação 

estão divididos em dois grupos distintos, aritméticos e algébricos. Aqui relatamos 
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apenas a parte da pesquisa referente aos problemas envolvendo as quatro 

operações com números naturais. 

Conforme Fossa e Sá (2008), nos problemas aritméticos, a operação é 

escolhida diretamente a partir de sua conotação semântica, ou seja, da 

transformação ocorrida com os dados, que está indicada pelo enunciado do 

problema. Já nos problemas algébricos ocorre o contrário, a escolha da operação é 

feita com base na propriedade da operação inversa. “Problema aritmético é aquele 

problema que, em sua resolução operacional, não são usadas de maneira implícita 

ou explicita as propriedades aditivas ou multiplicativas da igualdade” (FOSSA E SÁ, 

2008, p. 269-270). Os problemas desse grupo podem ser divididos em simples e 

combinados. O problema aritmético simples é aquele que só envolve uma operação 

na sua resolução.  

Exemplo: Uma caneta custa R$2,00. Quanto custa 7 dessas canetas? 

Já o problema aritmético combinado é aquele que envolve duas ou mais 

operações ou a repetição de uma mesma operação na sua resolução.  

Exemplo: Uma pessoa foi a feira com R$50,00. Comprou R$5,00 de frutas 

e R$13,00 de verduras. Quanto lhe sobrou do dinheiro? 

Segundo Fossa e Sá (2008, p. 270-271), “problema algébrico é aquele em 

que, na sua resolução operacional, são usadas de maneira implícita ou explicita as 

propriedades aditivas ou multiplicativas da igualdade”. Os problemas desse grupo 

podem ser dos seguintes tipos: imediato simples, imediato combinado e estruturado. 

A seguir descrevemos e exemplificamos cada um desses tipos de problemas 

algébricos conforme os autores em questão 

Problema algébrico imediato simples é aquele em que, na sua resolução 

operacional, é usada, apenas, uma operação sem o uso explícito de uma variável ou 

incógnita.  

Exemplo: Uma dúzia de caneta custa R$36,00. Quanto custa uma dessas 

canetas? 

Problema algébrico imediato combinado é aquele em que, na sua 

resolução operacional, é efetuada mais de uma operação sem o uso explícito de 

incógnita ou quando pode ser decomposto em problemas aritméticos simples e 

problemas algébricos imediatos. 

Exemplo: Uma dúzia de caneta custa R$36,00. Quanto custa sete dessas 

canetas? 
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Esse problema pode ser decomposto nos seguintes problemas: 

1) Uma dúzia de caneta custa R$36,00. Quanto custa uma dessas 

canetas? (problema algébrico imediato simples). 

2) Uma caneta custa R$3,00. Quanto custa sete dessas canetas? 

(problema aritmético simples). 

Problema algébrico estruturado é aquele em que, na sua resolução 

operacional, é necessário o uso explícito de variáveis ou incógnitas, para que fique 

explícita cada etapa da resolução. 

Exemplo: Repartir a quantia de R$210,00 entre três pessoas de tal modo 

que o segundo receba R$50,00 a mais que o primeiro e que o terceiro receba 

R$80,00 a mais que o segundo. Quanto cada pessoa recebeu? 

Diagrama 2 - Problemas das quatro operações 

 

Fonta: Fossa e Sá (2008, p.272) 

Os autores concluíram que as definições apresentadas anteriormente 

geram algumas consequências para o entendimento dos problemas, com 

implicações diretas no planejamento de atividades por parte do professor que ensina 

matemática, como: 

1ª) É possível explicar a diferença de dificuldade entre os problemas 

aditivos e multiplicativos do mesmo tipo; 

2ª) Muitos problemas que são apresentados aos alunos das séries iniciais 

como problemas aritméticos não são aritméticos, e sim problemas algébricos 

imediatos; 

3ª) Os problemas envolvendo a operação de subtração de números 

naturais que são denominados de completamento e comparação na realidade são 
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problemas algébricos imediatos, cujas soluções são feitas por meio do cálculo da 

subtração de dois valores. 

 De acordo com Fossa e Sá  

O que se faz necessário, por parte dos docentes dos anos iniciais e finais 
do ensino fundamental, é um maior cuidado no momento de propor 
problemas envolvendo as referidas operações a fim de evitar que os 
problemas algébricos sejam apresentados aos discentes, sem que eles já 
possuam as ferramentas cognitivas necessárias para permitir que a 
resolução de tais problemas seja possível de maneira mais significativa 
(FOSSA E SÁ, 2008, p. 276). 

A seguir apresentamos os estudos diagnósticos de resolução de 

problemas de estruturas aditivas e multiplicativas. 

 

1.2.3.2 Estudos diagnósticos 

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos que identificaram 

dificuldades dos discentes na aprendizagem e/ou dos docentes no ensino de 

resolução de problemas envolvendo os dois campos conceituais, aditivo e 

multiplicativo. 

Fetzer e Brandalise (2012) buscaram identificar o raciocínio matemático 

utilizado por 130 discentes do 6º ano do Ensino Fundamental de escolas públicas 

estaduais de um município paranaense, para resolver problemas aditivos e 

multiplicativos. A metodologia da pesquisa apresentou uma abordagem qualitativa, 

de caráter exploratória-descritiva, com apoio na Teoria dos Campos Conceituais. Os 

dados foram coletados por meio de duas atividades avaliativas, contendo um 

problema cada. 

A primeira atividade continha o seguinte problema:  

Ronaldo tinha 60 reais, comprou um caderno por 12 reais, um estojo por 6 reais e 5 canetas por 
3 reais cada uma. Depois, ganhou 34 reais de sua mãe e 20 reais de seu pai. Com quantos 
reais Ronaldo ficou? 

Este é um problema de composição de transformações que envolve além 

do raciocínio aditivo o raciocínio multiplicativo do tipo isomorfismo de medidas. Entre 

os alunos da amostra, apenas 28 conseguiram resolver completa e corretamente 

este problema, 26 não o responderam, ou apenas colocaram a resposta sem 

evidenciar o raciocínio e 76 apresentaram erros na resolução. Os alunos que 

acertaram a resolução do problema apresentaram duas estratégias de resolução: 

subtraindo compra por compra de quanto Ronaldo tinha, e depois somando com a 



84 
 

   

quantia que ele ganhou de seus pais; a outra estratégia utilizada foi somar todas as 

compras feitas, e depois subtrair de quando ele tinha e somar o resultado com a 

quantia que Ronaldo ganhou de seus pais.  

O gráfico a seguir apresenta os acertos e erros referentes aos raciocínios 

utilizados na resolução da questão acima mencionada, evidenciados nos protocolos 

dos 76 alunos que apresentaram raciocínio incorreto, mas explicito.  

Gráfico 5 - Acertos e erros referentes aos raciocínios utilizados na 1ª questão 

 
Fonte: Fetzer e Brandalize (2012, p. 7) 

A segunda atividade continha o seguinte problema: 

Débora deverá ler um livro de 255 páginas. Ela pretende ler 17 páginas desse livro por dia até 
termina-lo. Em quantos dias Débora terminará de ler o livro? 

Este é um problema multiplicativo do tipo isomorfismo de medida em que 

a divisão é a operação usada para resolvê-lo. Dos 130 alunos, 27 resolveram 

corretamente o problema, 74 erraram a resolução e 29 não resolveram. Entre os 

alunos que erraram a resolução, 41 discentes apresentaram erros na escolha da 

operação e 33 apresentaram erros no procedimento do algoritmo da divisão. E a 

principal dificuldade no cálculo da divisão (255   17), estava relacionada ao divisor, 

um número formado por dois algarismos. Dois alunos resolveram este problema de 

maneira diferente, um somou 17 várias vezes, com a intenção de chegar ao número 

255; e outro subtraiu sucessivas vezes o número 17 de 255, no entanto os dois 

alunos acabaram errando nos cálculos.  

Os autores concluíram que os alunos empregaram diferentes estratégias 

na resolução de problemas e que as dificuldades relacionadas à subtração são mais 

frequentes do que com a adição. Em relação à comparação entre os raciocínios 

aditivo e multiplicativo verificaram que este traz mais dificuldades do que aquele, 

devido a sua complexidade.   
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Comércio (2012) realizou um estudo sobre relações entre a compreensão 

em leitura e a solução de problemas aritméticos que teve como objetivo verificar se 

existe relação entre compreensão em leitura e desempenho em questões 

matemáticas que compreendem as quatro operações aritméticas e a solução de 

problemas envolvem essas operações no contexto da Prova Brasil de matemática. 

Participaram da pesquisa 136 alunos do 5º ano de uma escola pública 

situada na periferia da cidade de Campinas, interior do estado de São Paulo. Na 

primeira etapa da investigação foram aplicados quatro instrumentos: 1- teste de 

Cloze; 2- prova de língua portuguesa, com a finalidade de avaliar a compreensão em 

leitura dos participantes; 3- prova de matemática; 4- prova de compreensão em 

leitura de problemas aritméticos, para avaliar a capacidade de solução de problemas 

aritméticos. Na segunda etapa da pesquisa, de acordo com a pontuação na prova de 

matemática, 10 estudantes participaram de uma entrevista semiestruturada. A 

entrevista buscou colher dados que pudessem justificar a maior ou menor 

dificuldade dos sujeitos quanto à compreensão dos enunciados dos problemas 

frente à linguagem natural e à linguagem matemática empregada nos enunciados e 

a solução dos problemas matemáticos propostos. Foi utilizado o coeficiente de 

correlação de Pearson para investigar a tendência de associação entre a variável 

compreensão em leitura e o desempenho na solução de problemas. 

Os resultados evidenciaram a existência de uma correlação positiva entre 

a compreensão em leitura e o desempenho na solução de problemas aritméticos. No 

que se refere à correlação entre a pontuação na prova de matemática e a pontuação 

em língua portuguesa foi observada uma correlação forte positiva e 

significativamente diferente de zero. Entretanto, entre a pontuação média na prova 

de matemática e a compreensão em leitura medida pelo teste de Cloze, não foram 

encontradas correlações significativas em nenhum dos dois sistemas de correção.  

A autora concluiu que a leitura e a compreensão influenciam no 

desempenho escolar e, em especial, na aprendizagem da matemática, sendo a 

leitura e compreensão importantes fatores vinculados ao sucesso ou fracasso dos 

estudantes ao solucionar determinados problemas. 

Câmara e Crires (2010) investigaram as estratégias mobilizadas por 

alunos do 6° ano do Ensino Fundamental na resolução de problemas de estrutura 

algébrica do tipo partilha. Participaram da pesquisa 333 alunos de quatro escolas de 

Recife/PE. Cada aluno resolveu, individualmente, 7 problemas de estrutura 



86 
 

   

algébrica. O primeiro problema envolvia apenas uma relação e os outros seis 

envolviam duas relações (aditivas e multiplicativas).  

Os resultados da pesquisa mostraram que os alunos desenvolveram 

várias estratégias de resolução para os problemas: atribuir valores, dividir por um 

número, algébrica, considerar o total como fonte, realizar um cálculo qualquer, além 

dos casos em que não foi possível identificar a estratégia mobilizada pelo sujeito. A 

maioria dos alunos adotou as estratégias aritméticas na resolução dos problemas, e 

a escolha por essas estratégias cresceu de acordo com o grau de complexidade dos 

mesmos. Por outro lado, o recurso à estratégia algébrica decresceu em função da 

dificuldade do problema. Os discentes apresentaram mais dificuldade quando o 

encadeamento das relações era do tipo “poço” e a natureza das relações era 

multiplicativo-multiplicativa. Já em problemas do tipo “composição”, os alunos 

demonstram mais facilidade quando a primeira relação era multiplicativa. 

Os autores ressaltaram que mesmo trabalhando com sujeitos que ainda 

não foram apresentados à álgebra, na escola, encontraram 10% deles que 

buscaram mobilizar um raciocínio algébrico para encontrar a solução do problema. 

No entanto a representação simbólica ainda era pouco mobilizada por eles, que 

priorizavam a representação mental da equação associada ao problema. Os 

pesquisadores em questão, concluíram que certas estruturas de problemas são mais 

difíceis para os alunos que outras, e que o tipo de operação associada às relações 

entre as incógnitas também influencia o sucesso dos alunos. 

A seguir apresentamos os estudos experimentais de resolução de 

problemas de estruturas aditivas e multiplicativas. 

 

1.2.3.3 Estudos experimentais 

 

Neste grupo de estudos apresentamos trabalhos de intervenção em sala 

de aula, ou seja, pesquisas que propuseram e implementaram metodologias de 

ensino e/ou recursos didáticos para o ensino de problemas envolvendo os dois 

campos conceituais. 

Mantoan e Lanuti (2016) analisaram como a formação continuada de 

professores dos anos iniciais do Ensino Fundamental pode contribuir para a 

construção de práticas inclusivas no ensino de matemática. Participaram da 

pesquisa 35 professoras dos anos iniciais do Ensino Fundamental de três escolas 
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públicas de uma cidade do interior de São Paulo. A pesquisa apresentou uma 

abordagem qualitativa do tipo pesquisa-ação e a coleta dos dados baseou-se nas 

filmagens das aulas dos participantes, diálogos com os mesmos realizados nos 

encontros formativos e diário de bordo do pesquisador. 

Os resultados parciais da pesquisa revelaram que a partir da resolução de 

problemas os estudantes passaram a se interessar mais pelos conteúdos 

matemáticos e através dos campos conceituais de Vergnaud, as professoras 

conseguiram identificar com mais facilidade as dificuldades dos estudantes em 

relação às operações matemáticas e com isso passaram a propor situações 

problemas significativas, favorecendo a participação e aprendizagem de todos. As 

estratégias adotadas pelos docentes para os alunos superarem as dificuldades em 

relação à resolução de problemas baseavam-se no estudo do vocabulário 

matemático, não ensinar uma operação isolada das demais e socializar as diferentes 

táticas desenvolvidas pelos estudantes. 

Os autores concluíram que a formação continuada realizada com esse 

grupo de professoras, por ter um formato de organização colaborativa, possibilitou a 

identificação das dificuldades dos alunos nos diferentes anos e isso contribui para o 

desenvolvimento de uma prática colaborativa, em que todos podem se ajudar para 

superação das dificuldades de estudantes e professores por meio da reflexão. 

Morais, Ody e Schein (2016) analisaram a contribuição da Resolução de 

Problemas no ensino das estruturas aditivas e multiplicativas e refletiram sobre sua 

relevância na prática docente. Participaram da pesquisa 19 alunos da 3ª série do 

Ensino Fundamental de uma escola privada da cidade de Taquara/RS. A 

metodologia adotada foi à pesquisa-ação do tipo pesquisa-participante, em que foi 

realizada uma intervenção em sala de aula, com a aplicação de duas sequências 

didáticas. Durante a intervenção foram realizadas diversas atividades, como: 

resolução de problemas de estruturas aditivas e multiplicativas, trabalhos em grupos, 

realização de cálculos com material concreto, confecção de cartaz coletivo e jogos 

com a utilização do computador. 

Os autores concluíram que a Resolução de Problemas em matemática 

pode contribuir de maneira significativa para a aprendizagem sobre as estruturas 

aditivas e multiplicativas e para que isso aconteça é necessário que os professores 

tenham um olhar diferenciado quando elaboram situações-problema para seus 

alunos, realizando diversas propostas a fim de desenvolver as habilidades e 
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competências. Eles enfatizaram a existência de outras tendências metodológicas 

para ensino de matemática, que podem contribuir para a construção do 

conhecimento, dentre as quais se destaca as Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC).    

Silva (2015) avaliou os efeitos de uma sequência didática para o ensino 

de questões envolvendo as quatro operações com números naturais. Participaram 

da pesquisa 23 alunos do 5º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública 

municipal de Abaetetuba/PA. A metodologia adotada na pesquisa foi a Engenharia 

Didática, proposta por Michelli Artigue (1996), dividida em quatro fases: 1ª) análises 

prévias, 2ª) concepção e análise a priori, 3ª) experimentação e 4ª) análise a 

posteriori e validação.  

Na primeira fase foi realizada uma revisão literária acerca do ensino e 

aprendizagem de problemas envolvendo as quatro operações, análises de livros 

didáticos do 5º ano e dos PCN acerca deste assunto. Na segunda fase foi produzido 

o material necessário para o trabalho pedagógico e elaborada uma sequência 

didática, de modo que os alunos analisassem o problema; traduzissem para 

linguagem matemática; identificassem a operação e executassem o cálculo. Foram 

elaboradas 12 atividades, sendo 5 de estruturas aditivas e 7 de estruturas 

multiplicativas. 

A terceira fase foi o momento de aplicação, em sala de aula, da 

sequência didática. Esta fase foi dividida em duas etapas: a primeira para problemas 

aditivos, iniciada com a aplicação de um pré-teste, seguida do desenvolvimento da 

sequência didática tendo como metodologia de ensino o Ensino por Atividades e por 

fim um pós-teste aditivo. A segunda etapa para problemas multiplicativos, teve início 

com um pré-teste multiplicativo, aplicação das atividades com problemas 

multiplicativos e um pós-teste multiplicativo. O experimento ocorreu em 17 encontros 

de duas horas de relógio cada, 5 encontros para etapa aditiva, 8 encontros para 

etapa multiplicativa e 4 encontros para os pré- e pós-testes. A última fase refere-se à 

apreciação dos resultados obtidos na experimentação.  

A tabela a seguir traz o resultado comparativo dos testes de acordo com o 

desempenho de cada aluno. 
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Tabela 8 - Desempenho por aluno nos testes aditivos e multiplicativos 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fonte: Sistematizado de Silva (2015, p. 156-157 e p.182) 

A análise dos resultados se deu pela comparação percentual entre os 

resultados do pré-teste com o pós-teste, análise dos tipos de erros ocorridos nos 

mesmos, bem como pela aplicação do coeficiente de correlação linear de Pearson e 

do teste de hipóteses. Os resultados da comparação apontam aumento significativo 

nas notas dos pós-testes; o teste de hipótese comprovou que as notas dos pós-

testes tiveram melhora significativa estatisticamente em relação aos pré-testes e a 

análise das correlações mostrou que nenhum dos fatores socioeconômicos 

levantados tiveram interferência direta nos resultados obtidos, constatando que o 

bom resultado do experimento, deveu-se, sobretudo, a metodologia utilizada.  

A autora concluiu que a sequência didática elaborada contribuiu de 

maneira extremamente satisfatória para o processo de ensino e aprendizagem de 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais. E 

sugeriu novas investigações relacionadas ao tema por meio de outras metodologias, 

considerando as categorias propostas por Vergnaud (2009) e tendo como sujeitos 

alunos de outras séries. 

Sá e Jucá (2014) analisaram a viabilidade de uma metodologia para o 

ensino dos problemas envolvendo as quatro operações com números naturais, que 

A
lu

n
o

 Problema aditivos Problemas multiplicativos 

Acerto (%) Erro (%) Branco (%) Acerto (%) Erro (%) Branco (%) 

Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- 

A1 41,67 100 41,67 0 16,66 0 25 75 33,33 25 41,67 0 

A2 16,67 58,33 75 41,67 8,33 0 0 75 100 16,67 0 8,33 

A3 25 83,33 75 16,67 0 0 41,67 75 50 25 8,33 0 

A4 25 75 75 25 0 0 16,67 75 83,33 25 0 0 

A5 66,67 100 33,33 0 0 0 50 100 25 0 25 0 

A6 41,67 100 33,33 0 25 0 41,67 100 50 0 8,33 0 

A7 16,67 75 66,67 25 16,67 0 8,33 75 41,67 25 50 0 

A8 0 75 83,33 25 16,67 0 8,33 75 83,33 25 8,33 0 

A9 16,67 75 50 25 33,33 0 8,33 75 91,67 25 0 0 

A10 16,67 83,33 83,33 16,67 0 0 8,33 100 66,67 0 25 0 

A11 66,67 100 33,33 0 0 0 58,33 100 25 0 16,67 0 

A12 8,33 66,67 91,67 33,33 0 0 0 75 100 25 0 0 

A13 16,67 100 50 0 33,33 0 16,67 75 33,33 0 50 25 

A14 25 66,67 75 33,33 0 0 8,33 100 50 0 41,67 0 

A15 25 75 75 25 0 0 25 91,67 41,67 8,33 33,33 0 

A16 16,67 100 83,33 0 0 0 8,33 83,33 58,33 16,67 33,33 0 

A17 33,33 100 66,67 0 0 0 8,33 75 91,67 25 0 0 

A18 25 75 75 25 0 0 8,33 66,67 91,67 25 0 8,33 

A19 16,67 100 66,67 0 16,67 0 0 83,33 25 16,67 75 0 

A20 25 100 75 0 0 0 16,67 75 83,33 25 0 0 

A21 25 83,33 75 16,67 0 0 8,33 83,33 75 16,67 16,67 0 

A22 8,33 75 91,67 25 0 0 8,33 75 91,67 25 0 0 

A23 16,67 75 83,33 25 0 0 41,67 83,33 8,33 16,67 50 0 
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inicia com os problemas sem o ensino dos algoritmos das quatro operações 

fundamentais da aritmética como é de costume. Participaram da pesquisa 45 alunos 

da 5ª série do Ensino Fundamental de uma escola pública do distrito de Icoaraci/PA.  

A metodologia da pesquisa seguiu as seguintes etapas: aplicação do pré-

teste, construção das atividades, aplicação das atividades, aplicação do pós-teste e 

análise dos resultados. Os testes continham nove questões, cada um, envolvendo 

problemas com as quatro operações que foram resolvidas pelos alunos sem o uso 

da calculadora para o auxílio do cálculo. As atividades desenvolvidas tinham como 

recursos didáticos jogos e a máquina de calcular. A primeira atividade, baralho das 

operações, tinha como objetivo identificação de operações em problemas 

envolvendo uma operação com números naturais. A segunda atividade, pif-paf das 

sentenças e operações, tinha como objetivo identificação de operações e sentenças 

em problemas envolvendo uma operação com números naturais.  

A terceira atividade, pif-paf dos problemas, tinha como finalidade praticar 

a resolução de problemas envolvendo uma operação com números naturais com o 

auxílio da calculadora. E a última atividade, que também apresentava o mesmo 

nome da anterior, tinha como objetivo praticar a resolução de problemas envolvendo 

duas operações com números naturais com o auxílio da calculadora. A tabela a 

seguir apresenta a sistematização dos resultados comparativos dos desempenhos 

dos testes. As colunas referentes ao erro estão relacionadas aos erros na escolha 

da operação. 

Quadro 22 - Comparativo do desempenho nos pré- e pós-testes 

Questões 
È aritmética 

ou 
algébrica? 

Quantidade de 
operações 

Acerto Erro Não fez 

Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- 

1ª Aritmética Uma operação 34 41 12 02 01 00 

2ª Algébrica Uma operação 04 11 33 29 09 02 

3ª Aritmética Uma operação 09 20 25 16 13 01 

4ª Algébrica Uma operação 04 10 29 25 14 05 

5ª Aritmética Uma operação 19 26 15 06 12 02 

6ª Algébrica Uma operação 01 09 27 22 18 05 

7ª Aritmética Mais de uma operação 04 22 24 17 18 02 

8ª Aritmética Mais de uma operação 02 21 13 19 31 03 

9ª Algébrica Mais de uma operação 01 05 16 30 29 08 

Fonte: Sistematizado de Sá e Jucá (2014, p. 57 e 62) 

Os resultados obtidos mostraram uma melhora significativa nos acertos 

na resolução de problemas que envolviam apenas uma operação; uma diminuição 

do número de questões não feitas; um aumento do número de erros em algumas 

questões, o que ocorreu em maior número em questões envolvendo mais de uma 
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operação; a resolução de problemas aritméticos apresentou uma melhora 

significativa; o aumento no número de acertos de questões algébricas foi muito 

menor que nas questões aritméticas; nas questões aritméticas de uma operação, a 

melhora no desempenho foi maior que nas questões aritméticas de mais de uma 

operação.  

Os autores concluíram que o procedimento adotado permitiu aos alunos 

desenvolverem a habilidade de identificar as operações envolvidas nos problemas e 

que os resultados foram animadores e indicaram que, para os problemas 

aritméticos, os efeitos da aplicação das atividades são melhores que para os 

problemas algébricos. Além de que o uso de jogos foi uma boa alternativa para o 

ensino de problemas envolvendo as quatro operações e que as atividades ajudaram 

a melhorar a autoestima dos alunos. 

Maia et al. (2012) realizaram um estudo sobre conceitos matemáticos 

envolvidos na solução de situações-problema a partir da utilização do objeto de 

aprendizagem É o bicho!. Eles analisaram como um grupo de alunos solucionavam 

problemas aritméticos com auxílio do referido objeto. A pesquisa foi realizada numa 

escola pública da rede municipal de Fortaleza, tendo como sujeitos da investigação 

quatro alunos do 5º ano do Ensino Fundamental, escolhidos aleatoriamente. As 

atividades foram desenvolvidas no laboratório de informática, a princípio foi 

explicado o funcionamento do objeto de aprendizagem e em seguida foram 

propostas situações-problema a serem resolvidas individualmente. À medida em que 

os alunos resolviam as atividades, as telas eram capturadas através do Print Screen 

para posterior análise. 

Os resultados demonstraram que os alunos ainda estavam presos ao 

registro aritmético, mesmo quando tinham a possibilidade de fazer uso de figuras 

como forma de representação. O suporte intuitivo fornecido pelos desenhos não foi 

suficiente para que eles dispensassem o uso dos cálculos aritméticos. Observou-se 

que o nível de congruência das situações propostas interfere diretamente no êxito da 

resolução dos problemas. Contudo, as representações figurais e a língua materna 

presentes no É o Bicho! favoreceram a solução das situações-problema pelos 

alunos. Os autores concluíram que o tratamento e a conversão de problemas 

aritméticos podem ser favorecidos pelo uso de objetos de aprendizagem, 

especialmente o É o Bicho!, a partir das situações propostas e da apresentação de 

diversos tipos de representação presentes nesse recurso. 
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Jenske (2011) realizou um estudo de caso sobre a defasagem de 

conteúdos básicos da matemática guiado à luz da Teoria de Aprendizagem 

Significativa de David Ausubel e teve como objetivos compreender como a Teoria 

dos Campos Conceituais pode contribuir para a (re)construção do conhecimento 

sobre os conteúdos básicos da matemática dos alunos com defasagem escolar; 

identificar os conhecimentos prévios dos alunos frente a situações que exigem em 

suas soluções conceitos dos campos conceituais aditivos e multiplicativos;  

comparar o conhecimento prévio dos alunos com aquele previsto pelos PCN, de 

modo a identificar a defasagem; avaliar situações que favoreçam a (re)construção 

do conhecimento dos alunos; analisar como evoluem os conhecimentos 

matemáticos dos alunos explicitados durante o desenvolvimento das atividades.  

Neste estudo, os sujeitos da pesquisa foram 5 alunos do 8º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola do interior de Santa Catarina, que apresentavam 

defasagens de conteúdos matemáticos, sendo a amostragem da pesquisa 

caracterizada como proposital, com base em alguns critérios prévios. O atendimento 

aos discentes foi realizado no contra turno. Foram utilizados como instrumentos de 

coleta de dados: questionários escritos, entrevistas semiestruturadas, desempenhos 

(escritos, orais e atitudinais dos sujeitos, individuais e grupais) de observações da 

professora-pesquisadora, devidamente registrados em um diário de aula. Também, 

foram aplicados alguns jogos e materiais manipulativos relacionados ao conteúdo 

das quatro operações fundamentais da matemática e em seguida formam feitas as 

análises do desempenho, da participação e motivação dos alunos nas atividades 

envolvendo esses recursos.  

Os resultados mostraram que todas as crianças envolvidas na pesquisa 

apresentaram êxito nas situações relacionadas ao campo conceitual aditivo, no 

entanto em relação ao campo conceitual multiplicativo houve muitas dificuldades, 

principalmente na interpretação dos enunciados e na operação de divisão. A 

pesquisa abordou apenas conteúdos referentes às quatro operações básicas da 

matemática e não trabalhou questões diretamente relacionadas aos conteúdos 

correspondentes ao ano em que se encontravam os discentes investigados, porém 

ocorreram melhorias notáveis (entre 15% e 40%) na média final do último bimestre 

de 2010 desses alunos, o que acabou mostrando que todos os alunos (uns mais e 

outros menos, mas todos) conseguiram transferir os esquemas criados durante a 
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resolução das situações propostas para outras situações, mais elaboradas, de 

maneira eficaz. 

As autoras concluíram que a Teoria dos Campos Conceituais e a Teoria 

da Aprendizagem Significativa, mostraram-se adequadas para o estudo de 

procedimentos e invariantes operatórios utilizados pelos alunos na resolução das 

atividades desenvolvidas. E os campos conceituais aditivo e multiplicativo são 

complexos para a cognição das crianças. 

A seguir apresentamos os estudos documentais de resolução de 

problemas de estruturas aditivas e multiplicativas. 

 

1.2.3.4 Estudos documentais  

 

Aqui apresentamos um trabalho que tinham como cerne a análise de 

documentos oficiais da educação nacional, em relação à resolução de problemas 

envolvendo os campos conceituais aditivo e multiplicativo. 

Barbosa (2014) analisou quais conhecimentos e como são avaliadas as 

habilidades referentes ao campo conceitual aditivo e multiplicativo pela Prova Brasil 

do 5º ano. A metodologia da pesquisa consistiu de revisão de literatura relacionada 

ao tema e uma pesquisa documental que visou trazer à tona informações implícitas 

nos documentos oficiais da educação nacional e explicar os seus significados. 

Os descritores D19 e D20 do eixo Números e Operações da Matriz de 

Referência de Avaliação de matemática do 5º ano do Ensino Fundamental da Prova 

Brasil foram analisados. O descritor D19 contempla as seguintes habilidades e 

competências: “Resolver problemas com números naturais, envolvendo diferentes 

significados da adição ou subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva 

ou negativa), comparação e mais de uma transformação (positiva ou negativa)” 

(BRASIL, 2011, p. 54).  

Segundo Barbosa (2014), com o descritor D19 espera-se do aluno a 

resolução de problemas compostos por números naturais e que envolvam a 

utilização de uma adição ou subtração para encontrar a resposta correta de uma 

situação com mais de uma transformação (negativa e positiva). A partir da análise 

desse descritor a luz das recomendações contidas nos Parâmetros Curriculares 

Nacionais, ele constatou que assim como recomendado pelos PCN os itens 

elaborados a partir desse descritor referem-se as quatros primeiras relações do 
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campo conceitual aditivo (composição, transformação, comparação e composição de 

duas transformações) e que as duas últimas relações (transformação de uma 

relação e composição de relações) são muito complexas para alunos do 5º ano. 

O descritor D20 contempla a seguinte habilidade: “Resolver problemas 

com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou 

divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração 

retangular e combinatória” (BRASIL, 2011, p. 58). Para Barbosa (2014), a Prova 

Brasil avalia, assim, como os PCN destacam para o ensino do campo multiplicativo 

nos anos iniciais, as seguintes situações: multiplicação comparativa, 

proporcionalidade, configuração retangular e análise combinatória. 

Após a análise dos itens de avaliação o autor concluiu que os alunos 

precisam ter desenvolvido e consolidado um conjunto complexo de conceitos e 

habilidades para resolver os diferentes itens que podem ser propostos pelos 

descritores. E esses descritores pressupõe um trabalho com as operações que 

garanta aos estudantes ler o problema, compreender seu enunciado, identificar uma 

operação e utilizar uma estratégia de resolução.  As habilidades e competências 

sobre os campos aditivo e multiplicativo da forma como estão previstas na Matriz de 

Referência da Prova Brasil estão de acordo com documentos curriculares nacionais.  

O autor ressaltou a importância de se trabalhar com os alunos diferentes 

raciocínios aditivos e multiplicativos em diferentes contextos, pois isso possibilita a 

ampliação de conceitos pertinentes aos campos conceituais, focando suas 

competências para resolver, gradativamente, níveis mais sofisticados de problemas. 

Os trabalhos revisados contribuíram com a pesquisa no sentido de revelar 

a necessidade de estratégias didáticas e metodológicas para o ensino de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais. O quadro a 

seguir apresenta uma síntese dos trabalhos revisados. 

Quadro 23 -  Síntese dos trabalhos revisados 
(continua) 

TRABALHOS TEÓRICOS RESULTADOS 

Verganud (2014); Magina 
et al. (2014, 2008); Justo 
(2012); Sá e Fossa (2008); 
Sá (2003). 

Nesses estudos foram propostos conceitos e/ou ideias sobre 
resolução de problemas envolvendo as quatro operações 
fundamentais. De acordo com esses estudos os problemas aditivos 
envolvem as ideias de: composição, transformação, comparação e 
misto. Já os problemas multiplicativos envolvem as ideias de: 
proporção simples (multiplicação, divisão por partes, divisão por 
quotas e quarta proporcional), proporção múltipla, multiplicação 
comparativa e produto de medidas (configuração retangular e 
combinatória). Os problemas envolvendo as quatro operações 
fundamentais podem ser aritméticos ou algébricos. 
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(conclusão) 

TRABALHOS 
DIAGNÓSTICOS 

RESULTADOS 

Castro, Barreto e 
Nascimento (2017); Oliveira 
e Silva (2016); Magina 
(2011); Jucá et al. (2016); 
Rocha, Costa Júnior e Silva 
(2016); Martins (2016); 
Moura e Espindola (2016); 
Souza (2016); Merlini, 
Santos e Magina (2014); 
Moretti e Brandt (2014); 
Santos et al. (2014); Correa 
e Oliveira (2014); Fetzer e 
Brandalise (2012); 
Comércio (2012); Silva e 
Spinillo (2011); Teixeira et 
al. (2011); Chagas et al. 
(2010); Câmara e Crires 
(2010). 

Os resultados desses estudos mostraram a influência de vários 
fatores no desempenho de resolução de problemas envolvendo as 
quatro operações fundamentais, como: fatores linguísticos, 
relacionados a compreensão do enunciado dos problemas; fatores 
numéricos, ligados aos procedimentos dos algoritmos das quatro 
operações fundamentais; ao tipo de problema, aritmético ou 
algébrico; a posição da incógnita na sentença da modelação do 
problema; a congruência ou incongruência semântica do problema; 
e, ao trabalho docente estar centrado em situações-problema 
prototípicas, menos complexas cognitivamente.  

TRABALHOS 
EXPERIMENTAIS 

RESULTADOS 

Silva e Sá (2017); Mantoan 
e Lanuti (2016); Morais, 
Ody e Schein (2016); Silva 
(2015); Iégas e Haydu 
(2015); Etcheverria, 
Campos e Silva (2015); Sá 
e Jucá (2014); Henklain e 
Carmo (2013); Maia et al. 
(2012); Jenske (2011); 
Justo e Dorneles (2010). 

 

Os resultados desses estudos apontam para o sucesso do uso de 
recursos didáticos e metodologias de ensino no processo de ensino-
aprendizagem de problemas envolvendo as quatro operações 
fundamentais, como: o ensino por atividades, os jogos educativos, 
as tecnologias de informação e comunicação, materiais 
manipulativos e a calculadora. 

TRABALHOS 
DOCUMENTAIS 

RESULTADOS 

Araújo e Santos (2016); 
Barbosa (2014); Plaza e 
Curi (2013); Martins e 
Borba (2010). 

Esses estudos analisaram textos de referência de matemática, 
documentos oficiais e livros didáticos usados no processo de ensino-
aprendizagem de resolução de problemas envolvendo as quatro 
operações fundamentais. 

Fonte: Pesquisa bibliográfica (2017) 

A revisão de literatura foi importante para a construção e adaptação das 

atividades de nossa sequência didática, já que foram identificadas algumas das 

dificuldades de alunos na aprendizagem e de professores no ensino de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais. Além disso, os estudos revisados 

mostraram algumas metodologias que obtiveram sucesso no ensino desses tipos de 

problemas, as quais serviram de base para a elaboração da nossa sequência 

didática. 

A seguir apresentamos os resultados de uma investigação com alunos 

egressos do 6º ano do Ensino Fundamental a respeito das dificuldades sentidas no 
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processo de ensino-aprendizagem de resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais com números naturais.  

 

1.3 A OPINIÃO DE DISCENTES SOBRE A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS 
ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 
 

Nesta subseção apresentamos os resultados de uma consulta realizada a 

cem discentes do 7º ano do Ensino Fundamental de uma escola pública municipal 

de Muaná/PA, durante o mês de outubro de 2016. As informações foram produzidas 

por meio da aplicação de um questionário (Apêndice B) composto por perguntas 

fechadas e abertas e dois testes. O instrumento continha questões referentes ao 

perfil discente (idade, sexo, escolaridade dos responsáveis, hábitos de estudos e 

afinidade com a matemática); à prática pedagógica no ensino de resolução de 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais percebidas pelos alunos; 

e, ao grau de dificuldade quanto ao aprendizado deste conteúdo. Já os testes 

continham 15 questões cada, sendo um teste envolvendo problemas de estruturas 

aditivas e o outro com problemas de estruturas multiplicativas.  

 

1.3.1 Perfil dos discentes egressos 

 

A sistematização dos resultados gerou o seguinte perfil discente: dentre 

os 100 alunos consultados, 40% eram do gênero masculino e 60% eram do gênero 

feminino. 

Tabela 9 - Distribuição de alunos do 7º ano por gênero 
GÊNERO Nº DE ALUNOS % 

Masculino 40 40,0 

Feminino 60 60,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 6 - Distribuição de alunos do 7º ano por gênero 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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A diferença entre o número de alunos por gênero é expressiva e mostra 

uma predominância de alunos do gênero feminino na amostra, corroborando com a 

pesquisa de Silva (2015), na qual também houve uma predominância de alunos do 

gênero feminino. A seguir apresentamos as idades dos discentes da amostra. 

Tabela 10 - Distribuição de alunos do 7º ano por idade 
IDADE Nº DE ALUNOS % 

12 anos 21 21,0 

13 anos 48 48,0 

14 anos 14 14,0 

15 anos 12 12,0 

16 anos 5 5,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 7 - Distribuição de alunos do 7º ano por idade 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

A maior parte dos alunos, 83%, estava na faixa etária entre 12 e 14 anos 

de idade e o restante tinham 15 anos ou mais. Os dados acima comprovam que 

apesar da maioria dos alunos estarem corretamente na correspondência idade-série, 

o percentual de alunos com dois ou mais anos de atraso escolar, ou seja, que 

apresentam distorção idade-série é significativo, 17%. Conforme Soares (2015, p. 1), 

“o ingresso tardio na escola e repetência escolar são fatores que reverberam na 

formação de turmas com estudantes cuja idade não condiz com a série ou ano 

escolar considerado à sua faixa etária”. Toda a amostra informou ter estudado o ano 

anterior em uma escola pública municipal. A seguir veremos o índice de repetência. 

Tabela 11 - Dependência de estudos de alunos do 7º ano 
DEPENDÊNCIA DE 

ESTUDOS 
Nº DE 

ALUNOS 
% 

Sim 20 20,0 

Não 80 80,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Gráfico 8 - Dependência de estudos de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Em relação à dependência de estudos, foi verificado que 20% dos 

pesquisados já haviam ficado ou estavam de dependência em alguma disciplina. 

Esses dados aproximam-se da pesquisa feita por Santos (2013), na qual 28,7% dos 

participantes já haviam ficado de dependência em alguma matéria. A tabela a seguir 

apresenta em quais disciplinas do currículo do Ensino Fundamental paraense esses 

alunos já ficaram ou estavam em dependência de estudos. 

Tabela 12 - Dependência de estudos por disciplina de alunos do 7º ano 

DISCIPLINAS 
Nº DE ALUNOS 

EM DEPENDÊNCIA 
% 

Português 6 19,35 

Matemática 16 51,61 

Ciências 6 19,35 

História 1 3,23 

Geografia 2 6,46 

Total 31 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 9 - Dependência de estudos por disciplina de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Dentre todas as disciplinas do currículo do Ensino Fundamental paraense, a 

matemática foi a que teve o maior percentual de dependência, 51,61%, entre os 

alunos da amostra. A tabela a seguir retrata a afinidade dos alunos com a 

matemática. 

Tabela 13 - Gosto pela matemática de alunos do 7º ano 
AFINIDADE COM 
A MATEMÁTICA 

Nº DE ALUNOS % 

Gosto 24 24,0 

Gosto um pouco 60 60,0 

Não gosto 9 9,0 

Gosto muito 7 7,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 10 - Gosto pela Matemática de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados acima mostram que a maioria dos discentes investigados, 60%, 

possui pouca afinidade com a matemática e apenas 7% da amostra gosta muito da 

referida disciplina, ratificando a pesquisa de Silva (2016), na qual 69,2% da amostra 

informou gostar um pouco da referida disciplina. Conforme Mandarino (2004, p. 3), o 

gosto por matemática pode estar ligado a questões metodológicas, curriculares e 

interpessoais relacionadas com o ensino e aprendizagem da matemática. A autora 

considera que a formação docente e a postura em relação à matemática podem ser 

decisivas no desenvolvimento, dentre os alunos, do gosto por esta área do 

conhecimento. A seguir apresentamos os dados referentes à dificuldade em 

aprender matemática. 
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Tabela 14 - Dificuldade em aprender matemática de alunos do 7º ano 

DIFICULDADE EM 
MATEMÁTICA 

Nº DE 
ALUNOS 

% 

Sim 8 8,0 

Um pouco 72 72,0 

Não 20 20,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 11 - Dificuldade em aprender matemática de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Em relação ao grau de dificuldade para a aprendizagem em matemática, 

a maioria dos alunos, 72%, informou possuir um pouco de dificuldade em aprender 

os conteúdos desta disciplina. Esses dados confirmam a pesquisa de Silva (2016), 

na qual a maioria dos alunos, 73,1%, relatou ter um pouco de dificuldade, 3,8% 

informaram não possuir dificuldade e 23,1% disseram possuir muita dificuldade no 

aprendizado de matemática. A prática docente pode ser um dos fatores que levam a 

dificuldades na aprendizagem de matemática. Neste sentido, não basta apenas o 

domínio das competências matemáticas, por parte do educador, para que os alunos 

entendam as explicações dadas nas aulas, mas também o domínio de práticas 

didáticas e pedagógicas (BLOCH, 2005, p. 92). Outros fatores que podem interferir 

na aprendizagem de matemática estão relacionados à falta de motivação e ao 

desinteresse de discentes em querer aprender. A seguir apresentamos os dados 

sobre distração nas aulas de matemática. 

Tabela 15 - Distração nas aulas de matemática de alunos do 7º ano 
DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA Nº DE ALUNOS % 

Não, eu sempre presto atenção 36 36,0 

Na maioria das vezes eu me distraio nas aulas de 
Matemática 

55 55,0 

Sim, eu não consigo prestar atenção 9 9,0 

Total 100 100 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Gráfico 12 - Distração nas aulas de matemática de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados acima revelam que há um percentual bastante expressivo da 

amostra, 64%, que tem dificuldades em prestar atenção nas aulas de matemática e 

os motivos que levam a isso são os mais diversos, como: bagunça, conversas 

paralelas, celular, sono, falta de afinidade com a disciplina, etc. Essas informações 

convergem com a pesquisa de Silva (2016), na qual 69% dos discentes informaram 

que se distraem nas aulas de matemática. A seguir apresentamos os dados sobre 

os hábitos de estudos na referida disciplina. 

Tabela 16 - Hábitos de estudos em matemática de alunos do 7º ano 
ESTUDA MATEMÁTICA Nº DE ALUNOS % 

Só estuda em sala de aula 30 30,0 

Período de prova 12 12,0 

Véspera de prova 11 11,0 

Só nos fins de semana 3 3,0 

Alguns dias da semana 41 41,0 

Todos os dias 3 3,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 13 - Hábitos de estudos em matemática de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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De acordo com o gráfico acima a maioria dos discentes, 41%, informou 

que tem o hábito de estudar matemática, fora da escola, alguns dias da semana; 

23% estudam matemática em períodos próximos das provas bimestrais; 30% 

informaram que só estudam matemática em sala de aula; e, apenas 3% estudam 

matemática todos os dias. Esses dados divergem da pesquisa de Santos (2013), na 

qual  a maioria dos discentes, 66,7%, informou estudar matemática apenas no 

período ou na véspera da prova.  Segundo Santos (2013, p. 192) “isso pode ser um 

dos fatores que influencia no baixo rendimento do aluno, pelo fato de não fixar os 

conteúdos ou não buscar exercitar os conhecimentos apreendidos a fim de melhorar 

seu desempenho”. A seguir apresentamos os dados referentes a média das notas 

em matemática. 

Tabela 17 - Média das notas em matemática de alunos do 7º ano 

DIFICULDADE EM 
MATEMÁTICA 

Nº DE ALUNOS % 

Acima da média 19 19,0 

Na média 57 57,0 

Abaixo da média 24 24,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 14 - Média das notas em matemática de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados acima revelam que a maioria dos alunos, 57%, obtém notas na 

média em matemática (a média no município de Muaná/PA é 5,0), corroborando 

com a pesquisa de Silva (2016), na qual a maioria dos discentes, 85%, informou 

obter notas acima da média em matemática. A seguir apresentamos os dados 

referentes ao auxílio nas tarefas extraclasse. 
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Tabela 18 - Auxílio nas tarefas extraclasse de matemática de alunos do 7º ano 
AJUDANTES NAS TAREFAS 

DE MATEMÁTICA 
Nº DE ALUNOS % 

Professor particular 7 7,0 

Pai 10 10,0 

Mãe 10 10,0 

Irmão(a) 5 5,0 

Amigo (a) 2 2,0 

Ninguém 63 63,0 

Outros 3 3,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 15 - Auxílio nas tarefas extraclasse de matemática de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

O gráfico acima nos mostra que é expressivo o percentual de discentes, 

63%, que não recebem ajuda nas tarefas extraclasse de matemática, corroborando 

com a pesquisa de Silva (2016), na qual 69% dos alunos informaram que não 

recebem ajuda nas tarefas de matemática. Segundo Silva (2016, p. 178), “isso é 

preocupante, dada a importância do acompanhamento e auxílio de pessoas além do 

professor nas atividades proposta pela escola, deixando evidente que a 

responsabilidade de motivação para a apreensão de conceitos matemáticos é 

imputada somente a escola”. A tabela a seguir apresenta os dados referentes ao 

trabalho remunerado. 

Tabela 19 - Índice de alunos do 7º ano que trabalham de forma remunerada 
TRABALHA DE FORMA 

REMUNERADA 
Nº DE ALUNOS % 

Sim 6 6,0 

Às vezes 19 19,0 

Não 75 75,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Gráfico 16 - Índice de alunos do 7º ano que trabalham de forma remunerada 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados acima revelam que apesar da maioria dos discentes, 75%, não 

exercer atividade remunerada, o percentual de alunos que exercem alguma 

atividade remunerada sempre ou às vezes é significativo, 25% da amostra. Isso é 

preocupante, visto que a maioria dos alunos da amostra está na faixa etária de 12 a 

14 anos de idade, logo não estão na idade de trabalhar. Esses dados ratificam a 

pesquisa de Corrêa (2016), na qual 71% dos discentes informaram que não 

trabalham de forma remunerada. A seguir apresentamos os dados referentes ao 

hábito de fazer compras. 

Tabela 20 - Índice de alunos do 7º ano que costumam fazer compras 
FAZ COMPRAS Nº DE ALUNOS % 

Sim 43 43,0 

Às vezes 53 53,0 

Não 4 4,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 17 - Índice de alunos do 7º ano que costumam fazer compras 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Os dados acima mostram que a maioria dos discentes, 96%, tem o hábito 

de fazer compras com frequência ou às vezes, convergindo com a pesquisa de Silva 

(2015), na qual a maioria dos discentes, 86,96%, informou que tem o hábito de fazer 

compras com frequência. Ao fazerem compras os alunos têm contato com dinheiro e 

consequentemente com as quatro operações elementares da matemática (adição, 

subtração, multiplicação e divisão) e têm a oportunidade de vivenciarem na prática 

situações-problema envolvendo essas operações.  

Tabela 21 - Escolaridade do responsável masculino dos alunos do 7º ano 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL MASCULINO 
Nº DE 

ALUNOS 
% 

Não escolarizado 5 5,0 

Ensino Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 32 32,0 

Ensino Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 17 17,0 

Ensino Fundamental completo 10 10,0 

Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau) 7 7,0 

Ensino Médio completo (antigo 2º grau) 22 22,0 

Ensino Superior  7 7,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 18 - Escolaridade do responsável masculino de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados anteriores mostram que a maioria dos responsáveis masculinos 

da amostra, 54%, não concluiu o Ensino Fundamental e apenas 7% possui Ensino 

Superior. Esses dados aproximam-se da pesquisa de Corrêa (2016), na qual 38% 

dos responsáveis pelos alunos participante da pesquisa não haviam concluído o 

Ensino Fundamental e apenas 6% tinham Ensino Superior completo. A seguir 

apresentamos a escolaridade do responsável feminino. 
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Tabela 22 - Escolaridade do responsável feminino de alunos do 7º ano 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL FEMININO 
Nº DE 

ALUNOS 
% 

Não escolarizado 5 5,0 

Ensino Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 20 20,0 

Ensino Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 16 16,0 

Ensino Fundamental completo 12 12,0 

Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau) 9 9,0 

Ensino Médio completo (antigo 2º grau) 29 29,0 

Ensino Superior  9 9,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 19 - Escolaridade do responsável feminino de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados acima revelam que a maioria dos responsáveis femininos da 

amostra, 41%, não concluiu o Ensino Fundamental e apenas 9% possui nível 

superior, ratificando a pesquisa de Silva (2015), na qual 65,22% dos alunos 

informaram que seus responsáveis femininos possuem Ensino Fundamental 

incompleto e somente 4,35% concluíram o Ensino Superior. 

Tabela 23 - Profissão do responsável masculino de alunos do 7º ano 
TIPOS DE PROFISSÃO Nº DE ALUNOS % 

Autônomo 28 28,0 

Pedreiro 7 7,0 

Marceneiro 5 5,0 

Pescador 1 1,0 

Pintor 4 4,0 

Comerciante 5 5,0 

Servidor particular 12 12,0 

Servidor Público 31 31,0 

Oleiro 4 4,0 

Apanhador de açaí 3 3,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Gráfico 20 - Profissão do responsável masculino de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados anteriores mostram uma variedade de profissões dos 

responsáveis masculinos, com predominância de profissões informais e autônomas, 

convergindo com a pesquisa de Silva (2015), na qual a maioria das profissões dos 

responsáveis masculinos dos alunos da amostra também eram informais e 

autônomas. A seguir apresentamos as profissões dos responsáveis femininos. 

Tabela 24 - Profissão do responsável feminino de alunos do 7º ano 
TIPOS DE PROFISSÃO Nº DE ALUNOS % 

Autônoma 14 14,0 

Doméstica 10 10,0 

Dona de casa 40 40,0 

Servidora público 31 31,0 

Servidora particular 3 3,0 

Comerciante 2 2,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 21 - Profissão do responsável feminino de alunos do 7º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Os dados acima evidenciam uma variedade de profissões dos 

responsáveis femininos da amostra, sendo que a maioria desses responsáveis, 

40%, é dona de casa, corroborando com a pesquisa de Silva (2015), na qual a 

maioria dos responsáveis femininos dos participantes da amostra, 26,09%, também 

eram donas de casa. A seguir apresentamos a percepção dos discentes em relação 

à prática pedagógica de docentes no ensino de resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais com números naturais. 

 

1.3.2 Prática pedagógica na visão dos educandos 

 

Em relação às formas que os docentes ministram suas aulas sobre 

resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com 

números naturais, os alunos foram unanimes em informar que os professores iniciam 

suas aulas pela definição seguida de exemplos e exercícios. Esses dados 

corroboram com as pesquisas de Silva (2016) e Gomes (2013), nesta 76% e 

naquela 93% dos discentes informaram que seus professores iniciam suas aulas 

pelo método tradicional de ensino. 

Tabela 25 - Percepção sobre como os professores iniciam as aulas 

MÉTODO 
Nº DE 

ALUNOS 
% 

Pela definição seguida de exemplos e exercícios 100 100,0 

Com uma situação-problema para depois introduzir o 
assunto 

0 0,0 

Com um experimento para chegar ao conceito 0 0,0 

Com um modelo para a situação e em seguida 
analisando o modelo 

0 0,0 

Com jogos para depois sistematizar os conceitos 0 0,0 

Com uma história sobre o assunto 0 0,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 22 - Percepção sobre como os professores iniciam as aulas 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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A respeito dos recursos utilizados pelos professores para a fixação do 

conteúdo, verificamos que os mais utilizados ainda são a lista de exercícios e o livro 

didático, como mostra a tabela a seguir. Esses dados corroboram com as pesquisas 

de Silva (2016) e Gomes (2013), nesta  97% e naquela 82% na qual a maioria dos 

discentes informaram que seus professores utilizavam uma lista de exercício ou o 

livro didático para a fixação de conteúdos . 

Tabela 26 - Recursos utilizados na fixação de conteúdos matemáticos 

RECURSOS 
Nº DE 

ALUNOS 
% 

Lista de exercícios 78 78,0 

Questões do livro didático 20 20,0 

Jogos 2 2,0 

Pesquisa e resolução de questões sobre o assunto 0 0,0 

Não propõe questões de fixação 0 0,0 

Total 100 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 23 - Recursos utilizados na fixação de conteúdos matemáticos 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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conteúdo, informada pela maioria dos alunos, nos remete ao método de ensino 

denominado por Libâneo (2013) de Método de Exposição pelo Professor.  
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os alunos a uma aprendizagem mecânica, fazendo-os apenas memorizar e 
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A maneira dos professores ensinarem a resolver e a fixar os problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais, apontada pela maioria dos 

discentes, nos remete ao método tradicional de ensino e isso pode explicar 

possíveis dificuldades na resolução desses tipos de problemas. Uma forma de 

superar os obstáculos no processo de ensino-aprendizagem desses problemas é o 

uso de novas tendências para o ensino de matemática, dentre as quais destacamos: 

a Resolução de Problemas, a História da Matemática, a Investigação Matemática, a 

Modelagem Matemática, a Etnomatemática, o Ensino por Atividades, os Jogos 

Educativos e as Tecnologias de Informação e Comunicação. A utilização dessas 

tendências permite que o ensino de matemática deixe de ser mecânico, com ênfase 

em regras e fórmulas, não que a matemática com seus conceitos e algoritmos seja 

descartada, porém espera-se que tal leve o aluno a pensar, a tornasse crítico, 

saindo assim da condição de passividade.  

É preciso substituir os processos de ensino que priorizam a exposição, que 
levam a um receber passivo do conteúdo, através de processos que não 
estimulem os alunos à participação. É preciso que eles deixem de ver a 
Matemática como um produto acabado, cuja transmissão de conteúdos é 
vista como um conjunto estático de conhecimentos e técnicas (D’ 
AMBRÓSIO, 2003, p. 57). 

A seguir apresentamos a percepção de alunos no que tange a 

aprendizagem de alguns itens relacionados a resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais com números naturais. 

 

1.3.3 As dificuldades de discentes na aprendizagem de assuntos relacionados à 
resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais 
 

Neste tópico analisamos as respostas dadas pelos discentes a respeito 

de suas percepções sobre o nível das dificuldades apresentadas quanto ao 

aprendizado de assuntos relacionados à resolução de problemas envolvendo as 

quatro operações fundamentais, de acordo com seus conhecimentos. A tabela a 

seguir apresenta o grau de dificuldade para a aprendizagem de alguns itens 

relacionados à resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais, na opinião dos discentes. 
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Quadro 24 - Grau de dificuldades apresentadas pelos discentes 

Nº 
Itens relacionados à resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais 

Grau de dificuldade 

M
u

it
o

 

fá
c
il

 

F
á
c
il

 

R
e
g

u
la

r 

D
if

íc
il

 

M
u

it
o

 

d
if

íc
il

 

1 Ideia de adição 38% 33% 22% 5% 2% 

2 Ideia de subtração 30% 37% 21% 11% 1% 

3 Ideia de multiplicação 17% 29% 46% 6% 2% 

4 Ideia de divisão 12% 24% 32% 28% 4% 

5 Cálculo da adição sem reserva 21% 42% 18% 14% 5% 

6 Cálculo da adição com reserva 18% 34% 32% 14% 2% 

7 Cálculo da subtração sem reserva 19% 32% 35% 3% 11% 

8 Cálculo da subtração com reserva 14% 18% 45% 19% 4% 

9 Cálculo da multiplicação sem reagrupamento 13% 25% 35% 19% 8% 

10 Cálculo da multiplicação com reagrupamento 6% 20% 39% 34% 1% 

11 Cálculo da divisão exata 14% 26% 47% 11% 2% 

12 Cálculo da divisão não exata 6% 21% 45% 27% 1% 

13 Cálculo mental 11% 24% 42% 20% 3% 

14 Tabuada 28% 42% 24% 6% 0% 

15 Compreensão do enunciado dos problemas 6% 17% 24% 36% 17% 

16 
Escolha da operação adequada para resolver o 
problema 

9% 12% 15% 45% 19% 

17 Problemas em que a operação usada é a adição 15% 31% 33% 19% 2% 

18 
Problemas em que a operação usada é a 
subtração 

16% 27% 31% 23% 3% 

19 
Problemas em que a operação usada é a 
multiplicação 

7% 19% 21% 30% 23% 

20 Problemas em que a operação usada é a divisão 5% 20% 18% 27% 30% 

21 
Problemas em que são usadas mais de uma 
operação 

3% 14% 11% 36% 36% 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 24 - Grau de dificuldades apresentadas pelos discentes 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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fundamentais apresenta um baixo grau de dificuldade para o aprendizado. Contudo 

observamos que alguns assuntos superaram a barreira da facilidade, como no caso 

dos itens 15, 16, 19, 20 e 21 que foram indicados pelos discentes como os de 

maiores dificuldades de aprendizado. O item 21, que trata dos problemas em que 

são usadas mais de uma operação foi informado por 72% dos discentes como o de 

maior grau de dificuldade para aprendizagem, isto pode estar relacionado ao fato de 

que na resolução operacional desses tipos de problemas é necessário efetuar mais 

de uma operação aritmética. 

O grau de dificuldade elevado para aprendizagem da interpretação do 

enunciado dos problemas (item 15), informado por 53% dos educandos, é 

preocupante, pois segundo Polya (2006, p. 5), a primeira etapa na resolução de um 

problema é a compreensão do mesmo, se o aluno não entender o que o problema 

está pedindo ou de que se trata com certeza todas as outras etapas da resolução 

estarão comprometidas. Nesta etapa é importante fazer perguntas, a fim de 

identificar qual incógnita do problema, quais são os dados, quais são as condições e 

se é possível satisfazê-las. E como consequência da dificuldade mencionada 

anteriormente, a maioria dos discentes, 64%, também informou ter dificuldades em 

escolher a operação adequada para solucionar o problema (item 16).  

Os problemas em que a operação usada é a multiplicação ou a divisão 

foram informados pela maioria dos discentes, respectivamente 56% e 57%, como 

itens de elevado grau de dificuldade para aprendizagem, isso pode ser justificado 

pelo fato dos discentes apresentarem dificuldades no procedimento dos algoritmos 

dessas operações, já que os cálculos envolvendo essas operações (itens 9, 10, 11 e 

12) foram indicados como de grau de dificuldade moderado para a aprendizagem. A 

seguir apresentamos os desempenhos dos discentes nos testes. 

 

1.3.4 Desempenho na resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

 

Neste tópico apresentamos o desempenho dos discentes na resolução de 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais. Neste sentido aplicamos 

dois testes, um com situações-problema de estruturas aditivas e outro com 

estruturas multiplicativas, com 15 questões cada, variando-os em aritméticos e 

algébricos. 



113 
 

   

Na correção das questões propostas nos testes foram analisados dois 

tipos de cálculo, o numérico (referente às operações ordinárias de adição, 

subtração, multiplicação e divisão) e o relacional (referente às operações de 

pensamento necessárias para reconhecer as relações envolvidas em uma situação), 

como proposto por Vergnaud (2014, p. 23). A análise dos resultados foi feita com 

base nas seguintes categorias, a saber: 

 Acerto - A: quando houve uma resolução para o problema e o resultado 

obtido estava correto; 

 Erro Relacional - ER: quando houve uma resolução para o problema e 

o resultado obtido estava incorreto, devido ao uso da operação 

inadequada, ou seja, equívocos na escolha da operação; 

 Erro Numérico - EN: quando houve uma resolução para o problema e o 

resultado obtido estava incorreto, devido a deslizes no procedimento do 

algoritmo da operação, ou seja, falhas no cálculo das operações; 

 Erro Relacional e Numérico - quando houve uma resolução para o 

problema e o resultado obtido estava incorreto, devido ao uso da 

operação inadequada e a deslizes no procedimento do algoritmo da 

operação, ou seja, equívocos na escolha e no cálculo da operação; 

 Em Branco - EB: quando o problema não foi resolvido. 

A seguir apresentamos os desempenhos em cada um dos testes (teste 

aditivo e teste multiplicativo). 

 

1.3.4.1 Teste aditivo aluno egresso 

 

O quadro a seguir contém os problemas do teste aditivo, suas 

classificações, sentença da modelação ou natural, sentença aritmética e os 

percentuais de acertos, erros e questões em branco. Segundo Carey (1991, p. 270), 

“a sentença da modelação de um problema representa diretamente as relações 

entre os dados que são apresentados no enunciado dos problemas, e a sentença 

aritmética de um problema é usada para determinar o valor procurado num 

problema”.  
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Quadro 25 - Problemas, classificações, sentenças e desempenho no teste aditivo de alunos do 7º ano 

Nº PROBLEMAS 

CLASSIFICAÇÕES 

SENTENÇA 
NATURAL 

SENTENÇA 
ARITMÉTICA 

PERCENTUAL 

SÁ (2003) 
MAGINA ET 

AL. 
(2008) 

A ER EN ERN EB 

1 
Ana tem R$65,00 e sua irmã tem R$55,00. Quanto elas têm 
juntas? 

Aritmético Composição 65+55=? 65+55= 92% 0% 7% 1% 0% 

2 
Uma pessoa nasceu em 1934 e viveu 68 anos. Em que ano 
esta pessoa faleceu? 

Aritmético Transformação 1934+68=? 1934+68= 65% 3% 23% 6% 3% 

3 
Ane tem R$43,00. Carla tem R$17,00 a mais que Ane.  Quanto 
tem Carla? 

Aritmético Comparação 43+17=? 43+17= 72% 12% 10% 6% 0% 

4 
Daniela tem 40 bonecas. Andréa tem 18 bonecas a menos que 
Daniela.  Quantas bonecas tem Andréa? 

Aritmético Comparação 40-18=? 40-18= 52% 19% 27% 2% 0% 

5 
Neto tinha R$85,00. Deu R$26,00 para seu primo Carlos. Com 
quanto Neto ficou? 

Aritmético Transformação 85-26=? 85-26= 54% 4% 40% 1% 1% 

6 
Pedro e Marcus têm juntos 72 bolinhas de gude. Pedro tem 54 
bolinhas de gude. Quantas bolinhas de gude tem Marcus? 

Algébrico Composição 54+?=72 72-54= 55% 15% 25% 4% 1% 

7 
Mauro tinha R$37,00, ganhou certa quantia de seu irmão e 
ficou com R$99,00. Quanto Mauro ganhou de seu irmão? 

Algébrico Transformação 37+?=99 99-37= 51% 24% 13% 10% 2% 

8 
Vini tem 145 figurinhas e Rafael 60. Quantas figurinhas Vini 
tem a mais que Rafael? 

Algébrico Transformação 60+?=145 145-60= 48% 11% 28% 12% 1% 

9 
Lucas tinha R$70,00, emprestou certa quantia para Mateus e 
ficou com R$28,00. Quanto Lucas emprestou para Mateus? 

Algébrico Comparação 70-?=28 70-28= 56% 8% 30% 6% 0% 

10 
Talita tem 56 livros e Bruna tem 97. Quantos livros Talita tem a 
menos que Bruna? 

Algébrico Comparação 97-?=56 97-56= 68% 12% 14% 6% 0% 

11 
Mario tinha certa quantia em dinheiro. Ganhou R$50,00 de seu 
pai e ficou com R$184,00. Quanto Mario tinha antes de ganhar 
dinheiro de seu pai? 

Algébrico Transformação ?+50=184 184-50= 57% 19% 17% 7% 0% 

12 
Diego tem 34 livros. Ele tem 12 livros a mais que Felipe. 
Quantos livros tem Felipe? 

Algébrico Comparação ?+12=34 34-12 51% 37% 3% 7% 2% 

13 
Renato tem R$88,00. Ele tem R$25,00 a menos que Mateus. 
Quanto tem Mateus? 

Algébrico Comparação ?-25=88 88+25= 35% 47% 8% 8% 2% 

14 
Beto tinha algumas figurinhas. Deu 75 para Ruan e ainda ficou 
com 39. Quantas figurinhas tinha Beto? 

Algébrico Transformação ?-75=39 75+39= 51% 18% 12% 19% 0% 

15 
Fernanda comprou 2 camisetas. Uma custou R$21,00, e a 
outra, R$63,00. Como havia levado uma nota de R$100,00, 
com quanto ela ficou de troco? 

Aritmético Misto 

21+63=? e  
100-84=? 

ou 
100-21=? e 

79-63=? 

21+63= e  
100-84= 

ou 
100-21= e 

79-63= 

34% 20% 14% 25% 7% 

Fonte: pesquisa de campo (2016)
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Gráfico 25 - Desempenho geral no teste aditivo de alunos do 7º ano 

 
Fonte: pesquisa de campo (2016) 

O percentual médio de acertos nas questões do teste aditivo foi de 

aproximadamente 56%, o percentual médio de erros foi de 43% e aproximadamente 

1% das questões foram deixadas em branco. O erro numérico foi à falha mais 

cometida pelos alunos nas questões do teste aditivo, esse tipo de erro refere-se a 

deslizes no procedimento do algoritmo da operação usada na resolução dos 

problemas.   Em relação ao algoritmo da adição os principais deslizes cometidos 

pelos alunos referem-se a contagem de algarismo e a composição de casas 

decimais. Os erros referentes ao algoritmo da subtração estão relacionados ao 

cálculo da subtração com reserva, como: erro de inversão dos algarismos e zero 

neutro.  

Erros semelhantes no procedimento dos algoritmos das operações de 

adição e subtração foram encontrados na pesquisa de Queiroz e Lins (2011, p. 88-

92), sobre a aprendizagem de matemática na qual analisaram as dificuldades na 

resolução de problemas de estruturas aditivas de alunos na modalidade de 

Educação de Jovens e Adultos (EJA). Na pesquisa de Zatti, Agranionih e Enricone 

(2010, p. 118-122) que analisaram as dificuldades de cálculo matemático nas quatro 

operações fundamentais, também foram encontrados erros do mesmo tipo na 

execução dos algoritmos das operações adição e subtração. As figuras a seguir 

apresentam exemplos dos principais erros numéricos cometidos pelos discentes na 

resolução das questões do teste aditivo. 
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Figura 3 - Exemplos de erros numéricos na adição 

Erro de contagem 
dos algarismos 

Erro de composição 
das casas decimais 

 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Figura 4 - Exemplos de erros numéricos na subtração 

Zero neutro 
Inversão dos algarismos das 

casas decimais 

 
 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

O elevado percentual de erros nas questões do teste é preocupante, na 

medida em que as situações-problema contidas no teste aditivo são abordadas 

desde o 3º ano do Ensino Fundamental, esperava-se um desempenho melhor da 

amostra na resolução desses tipos de problemas. A seguir apresentamos a 

comparação entre o desempenho na resolução de problemas aritméticos e 

algébricos do teste aditivo. 

Tabela 27 - Problemas aritméticos e algébricos do teste aditivo 

PERCENTUAL 
TIPOS DE PROBLEMAS 

ARITMÉTICOS ALGÉBRICOS 

Acerto 61,5% 52,44% 

Erro relacional 9,67% 21,22% 

Erro numérico 20,16% 16,67% 

Erro relacional e numérico 6,83% 8,77% 

Em branco 1,84% 0,90% 

Total 100,0% 100,0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Gráfico 26 - Problemas aritméticos e algébricos do teste aditivo 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Os dados acima mostram que os discentes apresentaram um melhor 

desempenho na resolução de problemas aritméticos aditivos do que nos algébricos, 

respectivamente 61,5% e 52,44% de acertos. O percentual de erro relacional, ou 

seja, falhas na escolha da operação adequada para solucionar os problemas foi 

maior nos problemas algébricos do que nos aritméticos. Isso pode ter sido motivado 

pelo fato dos problemas algébricos do teste aditivo apresentarem em seus 

enunciados palavras ou expressões que dão indícios falsos a respeito da operação 

que deve ser efetuada para solucionar o mesmo. Para solucionar esses tipos de 

problemas os alunos precisam ter a ideia de reversibilidade entre as operações de 

adição e subtração. Os problemas aritméticos apresentaram um maior percentual de 

erros numéricos do que os algébricos.  

A análise do gráfico acima mostra que os problemas algébricos aditivos 

são mais difíceis de se resolver que os aritméticos aditivos, corroborando com a 

pesquisa de Sá (2003, p. 85), na qual o autor concluiu que os problemas algébricos 

são mais complexos cognitivamente que os aritméticos. A seguir apresentamos o 

desempenho no teste aditivo de acordo com os seguintes tipos de situações-

problema: composição, transformação, comparação e misto. 

Tabela 28 - Desempenho nas situações-problema aditivas 

TIPOS DE PROBLEMAS 
PERCENTUAL 

TOTAL 
A ER EM ERN EB 

Composição 73,50% 7,50% 16% 2,50% 0,50% 100,0% 

Transformação 54,33% 13,16% 22,16% 9,16% 1,19% 100,0% 
Comparação 55,66% 22,50% 15,34% 5,83% 0,67% 100,0% 

Misto 34% 20% 14% 25% 7% 100,0% 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Gráfico 27 - Desempenho nas situações-problema aditivas 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

O gráfico acima revelou que os discentes apresentaram um melhor 

desempenho nos problemas de estruturas aditivas com ideia de composição, com 

um percentual de acertos de 73,5% e o menor desempenho foi no problema misto, 

aonde apenas 34% da amostra acertou a resolução da questão. Os desempenhos 

nos problemas que envolviam as ideias de transformação e comparação foram bem 

próximos, respectivamente 54,3% e 55,6%. O maior percentual de erros foi no 

problema misto, 59%, sendo que o índice de erro relacional foi superior ao numérico, 

ou seja, ocorreram mais equívocos na escolha da operação do que nos 

procedimentos algorítmicos. Os problemas de transformação e comparação 

apresentaram um percentual de erros semelhantes, respectivamente 44,48% e 

43,67%, e os problemas de composição apresentaram o menor percentual de erros, 

26%. O número de questões em branco foi maior no problema misto, 7%. 

A seguir apresentamos os resultados do teste multiplicativo. 

 

1.3.4.2 Teste multiplicativo aluno egresso 

 

O quadro a seguir contém os problemas do teste multiplicativo, suas 

classificações, sentença da modelação ou natural, sentença aritmética e os 

percentuais de acertos, erros e questões em branco.  
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Quadro 26 - Problemas, classificações, sentenças e desempenho no teste multiplicativo de alunos do 7º ano 

Nº 
PROBLEMAS 

 

CLASSIFICAÇÕES 
SENTENÇA 
NATURAL 

SENTENÇA 
ARITMÉTICA 

PERCENTUAL 

SÁ (2003) 
MAGINA ET AL 

(2014) 
A ER EM ERN EB 

1 
Uma barra de chocolate custa R$7,00. Quanto pagarei se 
comprar 9 dessas barras? 

Aritmético 
Proporção 

simples 
9 7=? 9 7= 66% 5% 25% 3% 1% 

2 
Bruno tem R$72,00. Mateus tem 4 vezes mais dinheiro que 
Bruno. Quanto tem Mateus? 

Aritmético 
Comparação 
multiplicativa 

4 72=? 4 72= 59% 2% 34% 4% 1% 

3 
Pedro distribuiu R$96,00 entre seus 8 amigos. Quanto cada um 
recebeu? 

Aritmético 
Proporção 

simples 
96 8=? 96 8= 65% 3% 16% 14% 2% 

4 
Gabriel tem R$120,00. Paulo 5 vezes menos dinheiro que 
Gabriel. Quanto tem Paulo? 

Aritmético 
Comparação 
multiplicativa 

120 5=? 120 8= 12% 27% 8% 42% 11% 

5 
Comprei 6 camisas e paguei R$84,00. Quanto custou cada 
camisa? 

Algébrico 
Proporção 

simples 
6 ?=84 84 6= 53% 4% 15% 24% 4% 

6 
Fernanda tem 3 vezes mais bonecas que Ana. Fernanda tem 
27 bonecas. Quantas bonecas tem Ana? 

Algébrico 
Comparação 
multiplicativa 

3 ?=27 27 3= 15% 45% 2% 31% 7% 

7 
João tem R$25,00 e Pedro tem R$75,00. João tem quantas 
vezes menos dinheiro que Pedro? 

Algébrico 
Comparação 
multiplicativa 

75 ?=25 75 25= 15% 56% 7% 14% 8% 

8 
Renata comprou algumas bonecas a R$15,00 cada uma e 
pagou um total de R$180,00. Qual a quantidade de bonecas 
que Renata comprou? 

Algébrico 
Proporção 

simples 
? 15=180 180 15= 34% 9% 9% 38% 10% 

9 
Comprei um caderno por R$24,00 e uma caneta por R$6,00. 
Quantas vezes o caderno foi mais caro que a caneta? 

Algébrico 
Comparação 
multiplicativa 

? 6=24 24 6= 19% 37% 6% 31% 7% 

10 
Vinicius tem duas vezes menos dinheiro que Fábio. Vinicius 
tem R$68,00. Quanto tem Fábio? 

Algébrico 
Comparação 
multiplicativa 

? 2=68 68 2= 31% 18% 13% 17% 21% 

11 
Um retângulo tem 8 quadradinhos em cada linha e 10 
quadradinhos em cada coluna. Quantos quadradinhos há no 
total nesse retângulo? 

Aritmético 
Produto de 

medidas 8 10=? 8 10= 31% 21% 8% 14% 26% 

12 
As 56 cadeiras de uma sala estão dispostas em fileiras e 
colunas. Se são 4 as fileiras, quantas são as colunas? 

Algébrico 
Produto de 

medidas 
? 4=56 56 4= 24% 17% 16% 24% 19% 

13 

Uma panificadora prepara bolos deliciosos. Os bolos podem 
ser de 3 tamanhos (pequeno, médio ou grande) e de 4 tipos 
diferentes de sabores (morango, chocolate, brigadeiro ou 
laranja). Quantos tipos diferentes de bolo a panificadora pode 
prepara? 

Aritmético 
Produto de 

medidas 
3 4=? 3 4= 31% 34% 2% 6% 27% 

14 

Beto ganhou algumas bermudas e 7 camisas de presente. Ele 
percebeu que poderia se arrumar de 28 maneiras diferentes, 
usando uma bermuda e uma camisa. Quantas bermudas Beto 
ganhou de presente? 

Algébrico 
Produto de 

medidas 
? 7=28 28 7= 5% 35% 1% 29% 30% 

15 
Dois abacaxis custam R$ 8,00. Quanto pagarei por 6 desses 
abacaxis? 

Algébrico 
Proporção 

simples 
2 ?=8 e 
6 4=? 

8 2= e 6 4= 22% 45% 0% 22% 11% 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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Gráfico 28 - Desempenho geral no teste multiplicativo de alunos do 7º ano 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

O percentual médio de acertos nas questões do teste multiplicativo foi de 

32,13%, o percentual médio de erros foi de 55,54% e 12,33% das questões foram 

deixadas em branco. O erro relacional foi à falha mais cometida pelos alunos nas 

questões do teste multiplicativo, esse tipo de erro refere-se à escolha da operação 

usada para solucionar o problema. Esses dados ratificam as informações da Quadro 

26, na qual a maioria dos discentes informou que a compreensão do enunciado dos 

problemas e a escolha da operação adequada para solucioná-lo possuem um grau 

de dificuldade elevado para a aprendizagem.   Os erros numéricos no procedimento 

dos algoritmos da multiplicação e da divisão estavam relacionados à tabuada, falhas 

semelhantes foram encontradas na pesquisa de Zatti, Agranionih e Enricone (2010, 

p. 123-126). A dificuldade nas operações de multiplicação e divisão mencionada 

anteriormente vai de encontro à informação obtida na Quadro 26 de que a tabuada 

é um item de baixo grau de dificuldade para a aprendizagem. 

Figura 5 - Exemplos de erros numéricos na multiplicação e divisão 
Erros de tabuada 

   

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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O elevado percentual de erros e questões em branco no teste 

multiplicativo confirmam as informações da Quadro 26, na qual a maioria dos 

discentes informou que os problemas em que a operação usada é a multiplicação ou 

divisão apresentam um alto grau de dificuldade para a aprendizagem. A seguir 

apresentamos a comparação entre o desempenho na resolução de problemas 

aritméticos e algébricos do teste multiplicativo. 

Tabela 29 - Problemas aritméticos e algébricos do teste multiplicativo 

PERCENTUAL 

TIPOS DE PROBLEMAS 
MULTIPLICATIVOS 

ARITMÉTICOS ALGÉBRICOS 

Acerto 44% 24,22% 

Erro relacional 15,33% 29,56% 

Erro numérico 15,50% 7,66% 

Erro relacional e numérico 13,83% 25,56% 

Em branco 11,34% 13% 

Total 100,0% 100,0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 29 - Problemas aritméticos e algébricos do teste multiplicativo 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 
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apresentaram um maior percentual de erros numéricos do que os aritméticos. O 

número de falhas na escolha da operação, erro relacional, foi muito maior nos 

problemas algébricos do que nos aritméticos. O percentual de questões em branco 

nos dois tipos de problemas foi semelhante, 11,34% nos problemas aritméticos e 

13% nos algébricos. Essas informações mostram que os problemas algébricos 
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multiplicativos são mais complexos cognitivamente do que os aritméticos, 

corroborando com a pesquisa de Sá (2003, p. 85). 

A seguir apresentamos o desempenho no teste multiplicativo de acordo 

com os seguintes tipos de situações-problema: proporção simples, comparação 

multiplicativa e produto de medidas. 

Tabela 30 - Desempenho nas situações-problema multiplicativas 

TIPOS DE PROBLEMAS 
PERCENTUAL 

TOTAL 
A ER EN ERN EB 

Proporção simples 48% 13,2% 13% 20,2% 5,60% 100,0% 

Comparação multiplicativa 25,17% 30,83% 11,66% 23,17% 9,17% 100,0% 
Produto de medidas 22,25% 26,75% 6,75% 18,25% 25,5% 100,0% 

Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

Gráfico 30 - Desempenho nas situações-problema multiplicativas 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2016) 

O gráfico acima revelou que os discentes apresentaram um melhor 
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e quarta proporcional, com um percentual médio de acertos de 48% e o menor 
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mas sim usam a referida operação na resolução da questão, necessitando de outros 

conhecimentos da matemática, como de área de um retângulo ou princípio 

fundamental da contagem, para fazer a escolha adequada da operação (SÀ, 2003, 

p. 69).  
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O percentual de erro relacional foi maior nos problemas de comparação 

multiplicativa do que nos outros tipos de problemas. Isso ocorreu devido à presença 

das expressões “vezes mais” e “vezes menos” nos enunciados desses problemas, 

as quais em algumas situações dão indícios falsos a respeito da operação adequada 

para solucionar as questões. Para solucionar esses tipos de problemas os alunos 

precisam ter a ideia de reversibilidade entre as operações de multiplicação e divisão. 

Os maiores índices de itens em branco ocorreram nos problemas de produto de 

medidas, 25,5%. Isso pode ter sido motivado por vários fatores, como: dificuldades 

em relação a conceitos e procedimentos das operações envolvidas nesses itens, 

dificuldades na interpretação do enunciado dos problemas e/ou desinteresse em 

participar da pesquisa.  

A seguir apresentamos a análise de dois livros didáticos de matemática 

do 6º ano do Ensino Fundamental, referente a resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais com números naturais. 

 

1.4 A RESOLUÇÃO DE PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES 

FUNDAMENTAIS NOS LIVROS DIDÁTICOS 

 

Aqui apresentamos a análise de dois livros didáticos de matemática do 6º 

ano do Ensino Fundamental destinados ao professor, os quais fazem parte do Plano 

Nacional do Livro Didático (PNLD), utilizados na escola aonde ocorreu à pesquisa. O 

quadro a seguir apresenta as especificações dos livros analisados, no que se 

referem ao título, autores, ano de publicação e a editora. 

Quadro 27 - Livros analisados 

TÍTULO AUTOR(ES) ANO PNLD EDIÇÃO EDITORA 

Matemática Edwaldo Bianchini 2006 2011, 2012 e 2013 6ª Moderna 

Matemática: teoria e 
contexto 

Marília Centurión 
e José Jakubovic 

2011 2014, 2015 e 2016 1ª Saraiva 

Fonte: Pesquisa bibliográfica (2016) 

Na análise adotamos cinco critérios avaliativos: os aspectos teórico-

metodológicos; a clareza na apresentação do assunto; a utilização e articulação 

entre diferentes representações matemáticas; a identificação das diversas ideias 

contidas nas situações-problema; e o reconhecimento de problemas aritméticos e 

algébricos. 

Em relação aos aspectos teórico-metodológicos o livro “ Matemática” 

inicia a apresentação das operações com números naturais por meio de uma 
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situação-problema e posterior resolução algorítmica, na qual são comentadas 

algumas das ideias contidas em cada operação e os seus termos. No entanto, o 

assunto é exposto de modo muito sucinto, no formato de revisão. Os problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais são trabalhados de forma objetiva e 

clara. O livro aborda as ideias de reversibilidade entre as operações e a 

determinação do valor desconhecido em sentenças matemáticas aditivas e 

multiplicativas. No quesito representação matemática esta obra é bastante ilustrada, 

são utilizadas tabelas, gráficos e figuras em diversos problemas. 

O livro “Matemática: teoria e contexto” aborda as operações aos pares, 

trabalhando as operações de adição e subtração juntas, assim como a multiplicação 

e a divisão. Esta obra inicia a apresentação dos problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais a partir das ideias contidas em cada operação. Este livro 

também aborda as ideias de reversibilidade entre as operações e a determinação do 

valor desconhecido em sentenças matemáticas aditivas e multiplicativas, além disso 

trabalha as operações de adição e subtração na reta numérica. O assunto é 

apresentado em uma linguagem clara e acessível. No que se refere a representação 

simbólica o livro traz bastante ilustrações das situações-problema, na forma de 

figuras, porém nenhuma utiliza tabelas ou gráficos. 

Os dois livros analisados propõem situações-problema no formato de 

desafio e sugerem o auxílio da calculadora na resolução de algumas questões. 

Apenas o livro “Matemática: teoria e contexto” estimula o uso de jogos. As duas 

obras não possuem problemas com diferentes resoluções. A modelação dos 

problemas é explorada nos dois livros para mostrar os termos ou as propriedades 

das operações e não para justificar a escolha da operação. Além disso, as etapas de 

resolução de um problema não são detalhadas em nenhuma das obras analisadas, 

as quais não proporcionam condições para o aluno observar, explorar e estabelecer 

relações a partir da resolução dos problemas.  

A análise das ideias contidas em cada situação-problema e o tipo de 

problema, aritmético ou algébrico, foi dividida em duas etapas, primeiramente foram 

analisados os problemas de estruturas aditivas e posteriormente os de estruturas 

multiplicativas. Na tabela a seguir apresentamos a quantidade de problemas 

aritméticos e algébricos contidos em cada uma das situações-problema aditivas 

encontradas nos livros analisados. O livro “Matemática” será denominado de “Livro 

1” e o livro “Matemática: teoria e contexto” será denominado de “Livro 2”.  
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Tabela 31 - Problemas aritméticos e algébricos aditivos contidos nos livros 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

LIVRO 1 LIVRO 2 

ARITMÉTICO ALGÉBRICO ARITMÉTICO ALGÉBRICO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Composição 11 23,4 6 12,8 3 8,6 3 8,6 

Transformação 5 10,6 3 6,4 5 14,3 6 17,1 

Comparação 6 12,8 3 6,4 3 8,6 5 14,3 

Misto 8 17,0 5 10,6 6 17,1 4 11,4 

Total 30 63,8 17 36,2 17 48,6 18 51,4 

Fonte: Pesquisa bibliográfica (2016) 

Gráfico 31 - Problemas aritméticos e algébricos aditivos contidos nos livros 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica (2016) 

Os dados acima mostram que o Livro 1 possui um número maior de 

situações-problema de estruturas aditivas do que o Livro 2.  Os dois livros 

analisados possuem uma variedade de situações-problema aditivas, sendo que no 

Livro 1 há um maior número de situações-problema do tipo composição, aonde se 

conhece o valor das duas parcelas e deseja-se determinar o total ou conhecendo 

uma das parcelas e o total, deseja-se determinar o valor da outra parcela. No Livro 2 

há um maior número de situações-problema do tipo transformação, aonde se 

conhece o estado inicial de uma transformação positiva ou negativa e deseja-se 

determinar o estado final.  

No Livro 1 há uma maior quantidade de problemas aditivos aritméticos do 

que algébricos. E no Livro 2 há um equilíbrio entre o número de problemas aditivos 

aritméticos e algébricos. A maioria das situações-problema abordadas nessas obras 

são prototípicas aditivas, menos complexas cognitivamente. A seguir apresentamos 

a quantidade de problemas aritméticos e algébricos contidos em cada uma das 

situações-problema multiplicativas encontradas nos livros analisados. 
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Tabela 32 -  Problemas aritméticos e algébricos multiplicativos contidos nos livros 

SITUAÇÃO-PROBLEMA 

LIVRO 1 LIVRO 2 

ARITMÉTICO ALGÉBRICO ARITMÉTICO ALGÉBRICO 

Nº % Nº % Nº % Nº % 

Proporção simples 16 35,6 9 20,0 7 15,2 8 17,4 

Proporção múltipla 5 11,1 0 0,0 3 6,5 1 2,2 

Comparação multiplicativa 3 6,7 1 2,2 1 2,2 1 2,2 

Produto de medidas 2 4,4 0 0,0 2 4,4 1 2,2 

Misto 7 15,6 2 4,4 10 21,7 12 26,1 

Total 33 73,3 12 26,7 23 50,0 23 50,0 

Fonte: Pesquisa bibliográfica (2016) 

Gráfico 32 - Problemas aritméticos e algébricos multiplicativos contidos nos livros 

 
Fonte: Pesquisa bibliográfica (2016) 
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problemas aritméticos do que algébricos. Já no Livro 2 há um equilíbrio entre o 

número de problemas aritméticos e algébricos. 

A partir da análise dos livros didáticos observamos que as situações-

problema contidas nos mesmos não possibilitam aos alunos desenvolverem a 
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aplicações dos algoritmos das quatro operações fundamentais. Essas obras 

contribuem de forma restrita para a expansão dos campos conceituais aditivo e 

multiplicativo dos discentes, deixando lacunas na aprendizagem desse assunto. Isto 

é preocupante, pois os livros didáticos são em muitos casos utilizados como o único 

recurso didático pelos professores, servindo como subsídio para o planejamento 

docente. A seguir apresentamos um apanhado das análises prévias. 

 

1.5 SÍNTESE DAS ANÁLISES PRÉVIAS 

 

Nesta seção apresentamos os resultados obtidos nas análises prévias, 

que constou de um histórico dos problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais, da revisão de literatura sobre o tema, da opinião de discentes sobre o 

processo de ensino-aprendizagem da resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais e da análise de livros didáticos de matemática. O resgate 

de aspectos histórico dos problemas envolvendo as quatro operações fundamentais 

mostra que esses tipos de problemas fazem parte do cotidiano das pessoas desde a 

antiguidade e o estudo desses tipos de problemas passou a se intensificar a partir 

da expansão do comércio na Europa.  

A revisão de estudos mostrou a influência de vários fatores no 

desempenho na resolução desses tipos de problemas, dentre os quais se destacam: 

os fatores linguísticos, relacionados à interpretação do enunciado dos problemas; 

fatores numéricos, ligados aos procedimentos dos algoritmos das quatro operações 

fundamentais; ao tipo de problema, aritmético ou algébrico; a posição da incógnita 

na sentença da modelação do problema; a congruência ou incongruência semântica 

do problema; ao trabalho docente estar centrado em situações-problema 

prototípicas, menos complexas cognitivamente. Além disso, mostrou também alguns 

métodos de ensino ou recursos didáticos que podem ser usados para superar as 

dificuldades relacionadas à aprendizagem deste conteúdo, dentre os quais se 

destacaram: o ensino por atividades, o uso de calculadora e de materiais 

manipulativos, jogos educativos e a utilização das TIC. 

A consulta aos discentes mostrou que os professores, iniciam as aulas de 

resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais pela 

definição seguida de exemplos e exercícios; utilizam listas de exercícios e/ou o livro 

didático como instrumento para a fixação deste conteúdo, dando indícios do 
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predomínio da prática pedagógica tradicional. A maioria dos discentes informou que 

os itens relacionados à resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais apresentam um grau de dificuldade para a aprendizagem que está 

numa escala de normal para baixo, no entanto alguns itens precisam de uma maior 

atenção docente, como: a interpretação do enunciado dos problemas, a escolha da 

operação adequada para solucionar o problema, os problemas em que a operação 

usada é a multiplicação ou a divisão e os problemas em que são usadas mais de 

uma operação. A amostra apresentou dificuldades na resolução das questões do 

teste, principalmente nos problemas de estruturas multiplicativas algébricas.  

Na análise dos livros didáticos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

verificamos que há um predomínio de situações-problema prototípicas envolvendo 

os dois campos conceituais, menos complexas cognitivamente. As ideias de 

composição e transformação foram predominantes nos problemas de estruturas 

aditivas e a ideia proporção simples nos problemas de estruturas multiplicativas.  A 

quantidade de problemas aritméticos foi maior do que os algébricos. 

A partir das análise prévias elaboramos uma sequência didática para o 

ensino de resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais 

com números naturais, a qual será exposta na seção seguinte. 
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2. CONCEPÇÃO E ANÁLISE A PRIORI 

 

Nesta seção apresentamos os resultados da segunda etapa da pesquisa, 

destacando a forma como a resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais com números naturais está inserida no currículo de 

matemático do 6º ano do Ensino Fundamental; algumas tendências metodológicas 

para o ensino da referida disciplina, como: o ensino por atividades, os jogos 

educativos, as tecnologias de informação e comunicação e a resolução de 

problemas; e, o material elaborado para a experimentação: os testes e a sequência 

de atividades com as possíveis dificuldades e obstáculos que os discentes poderão 

ter no desenvolvimento das mesmas. 

A sequência didática foi elaborada a partir da adaptação ou replicação 

dos trabalhos de Sá (2016), atividades 1, 2, 13, 14 e 23; Silva (2015), atividades 5, 

6, 7, 17, 18, 19 e 30; Sá e Jucá (2014), atividades 9, 10, 11, 25, 26 e 27; e Sá 

(2009), atividade 21, buscando alternativas para superar as dificuldades 

relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem de resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais. Segundo Zabala (2014, p.18), uma 

sequência didática é “um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 

articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio 

e um fim conhecido tanto pelo professor como pelos alunos”. Esta sequência 

didática contém 30 atividades, divididas em dois grupos, um aditivo e outro 

multiplicativo. A seguir apresentamos como os problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais estão inseridos no currículo de matemática da Educação 

Básica. 

 

2.1 PROBLEMAS ENVOLVENDO AS QUATRO OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS 

NO CURRÍCULO DE MATEMÁTICA 
 

A resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais 

é contemplada em vários documentos oficiais da educação nacional, como nos 

Parâmetros Curriculares Nacionais de Matemática (PCN) e nas matrizes de 

referência da Prova Brasil e do Sistema Paraense de Avaliação Educacional 

(SisPAE). O nosso objetivo é mostrar como esses tipos de problemas encontram-se 
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inseridos no currículo de matemática do 6º ano do Ensino Fundamental e para isso 

analisamos os documentos mencionados anteriormente. 

Dentre os conceitos e procedimentos envolvendo as quatros operações 

fundamentais e a resolução de problemas presentes nas orientações curriculares 

para o 3º ciclo do Ensino Fundamental, atuais 6º e 7º anos, contidos nos PCN estão: 

A análise, interpretação, formulação e resolução de situações-problema, 
compreendendo diferentes significados das operações, envolvendo 
números naturais, inteiros e racionais, reconhecendo que diferentes 
situações-problema podem ser resolvidas por uma única operação e que 
eventualmente diferentes operações podem resolver um mesmo problema 
[...] Cálculos (mentais ou escritos, exatos ou aproximados) envolvendo 
operações com números naturais, inteiros e racionais, por meio de 
estratégias variadas, com compreensão dos processos nelas envolvidos, 
utilizando a calculadora para verificar e controlar resultados [...] Resolução 
de situações-problema que envolvem a ideia de proporcionalidade, incluindo 
os cálculos com porcentagens, pelo uso de estratégias não-convencionais 
[...] Resolução de problemas de contagem, incluindo os que envolvem o 
princípio multiplicativo, por meio de estratégias variadas, como a construção 
de esquemas e tabelas [...] Construção de procedimentos para calcular o 
valor numérico de expressões algébricas simples (BRASIL, 1998, p. 71-72). 

As matrizes de referência de matemática do Ensino Fundamental da 

Prova Brasil contemplam nos descritores D19 e D20 do 5º ano do Ensino 

Fundamental e no descritor D19 do 9º ano, no tema Números e Operações/Álgebra 

e Funções, a habilidade de resolver problemas com números naturais envolvendo 

diferentes significados das operações (BRASIL, 2013). Essa habilidade também é 

contemplada na matriz de referência para o Ensino Fundamental do SisPAE, nos 

descritores MPA08 e MPA09 do tema Números, Aritmética e Álgebra.  

Quadro 28 - Problemas envolvendo as quatro operações nas avaliações externas 
MATRIZ ANO DESCRITOR HABILIDADE 

Prova 
Brasil 

5º 

D19 

Resolver problemas com números naturais, envolvendo 
diferentes significados da adição ou subtração: juntar, 
alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), 
comparação e mais de uma transformação (positiva ou 
negativa). 

D20 

Resolver problemas com números naturais, envolvendo 
diferentes significados da multiplicação ou divisão: 
multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, 
configuração retangular e combinatória. 

9º D19 
Resolver problemas com números naturais envolvendo as 
operações (adição, subtração, multiplicação, divisão e 
potenciação). 

SisPAE 4º e 5º 

MPA08 
Resolver problemas que envolvam a adição ou subtração 
de números naturais, em situações relacionadas aos seus 
diversos significados. 

MPA09 

Resolver problemas que envolvam a multiplicação ou 
divisão de números naturais, especialmente em situações 
relacionadas à comparação entre razões e à configuração 
retangular. 

Fonte: Sistematizado de Brasil (2013, p. 10-12) e SisPAE (2016, p. 71) 
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2.2 ALTERNATIVAS METODOLÓGICAS PARA O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

Nesta subseção apresentamos alternativas metodológicas para o ensino 

de matemática que serão utilizadas durante a aplicação da sequência didática, 

como: o ensino por atividades, os jogos educativos, as tecnologias de informação e 

comunicação e a resolução de problemas. 

 

2.2.1 Ensino por atividades 

 

O Ensino por Atividades “é uma prática metodológica que proporciona ao 

aluno construir sua aprendizagem, por meio da aquisição de conhecimentos e 

redescoberta de princípios” (SÁ, 2009, p. 14). Nesse sentido, o docente passa a 

mediar o processo de ensino-aprendizagem e o discente torna-se sujeito ativo na 

construção do seu próprio conhecimento, passando a ser o centro desse processo, 

ao contrário do ensino tradicional. O professor de matemática que adota esta 

metodologia de ensino deve estar ciente de que na construção de suas atividades 

alguns elementos são essenciais, como: 

 As atividades devem apresentar-se de maneira auto-orientadas para 
que os alunos consigam conduzir-se durante a construção de sua 
aprendizagem; 

 Toda atividade deve procurar conduzir o aluno a construção das noções 
matemáticas através de três fases: a experiência, a comunicação oral 
das ideias apreendidas e a representação simbólica das noções 
construídas; 

 As atividades devem prever um momento de socialização das 
informações entre os alunos, pois isso é fundamental para o 
crescimento intelectual do grupo. Para que isso ocorra, o professor deve 
criar um ambiente adequado e de respeito mútuo entre os alunos e 
adotar uma postura de membro mais experiente do grupo e que possa 
colaborar na aprendizagem deles; 

 As atividades devem ter características de continuidade, visto que 
precisam conduzir o aluno ao nível de representação abstrata das ideias 
matemáticas construídas a partir das experiências concretas 
vivenciadas por ele; 

 De acordo com o modelo proposto por Dockweiller (1996), as atividades 
propostas pelo professor podem se apresentar de três maneiras: 
desenvolvimento, conexão e abstração, de modo que sejam 
sequencialmente apresentadas e possam contribuir para a construção 
gradual dos conceitos (SÀ, 2009, p. 18). 

Segundo Sá (2009, p. 24), se as atividades forem elaboradas com base 

nos elementos mencionados acima, elas possibilitarão aos alunos o 

desenvolvimento das habilidades de observação, levantamento de dados, análise e 

conclusão, etc. E para isso, elas devem conter título, objetivos, material necessário, 
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procedimentos operacionais, quadro de registro de resultados, cronograma, etc. A 

literatura a respeito dessa metodologia mostra que a obtenção de um resultado 

satisfatório na aplicação desse método de ensino em sala de aula depende bastante 

do planejamento das atividades por partes dos professores e do envolvimento dos 

alunos nas resoluções das atividades. 

O ensino de matemática por meio de atividades pressupõe mútua 
colaboração entre professor e aluno durante o ato de construção do saber, 
pois a característica essencial desse tipo de abordagem metodológica de 
ensino está no fato de que os tópicos a serem aprendidos serão 
descobertos pelo próprio aluno durante o processo de busca, que é 
conduzido pelo professor até que ele seja incorporado à estrutura cognitiva 
do aprendiz (SÁ, 2009, p. 19). 

Segundo Sanchez (1993, p.17), “em todos os campos de aprendizagem, 

a curto e a longo prazo, a metodologia de ensino por redescoberta é mais eficaz que 

os métodos expositivos tradicionais”.  

 

2.2.2 Jogos educativos 

 

O uso de jogos educativos no ensino de matemática vem ganhando 

destaque nos últimos anos, pois tornam a aprendizagem prazerosa, lúdica, 

dinâmica, ativa, interativa e estimulam o raciocínio lógico e a criatividade dos alunos. 

Vale mencionar que esse recurso deve ser adotado em sala de aula e que a 
aprendizagem de conteúdo poderá acontecer de forma mais dinâmica, 
menos traumática e mais interessante. Acreditamos que o jogo contribui 
para que o processo de ensino-aprendizagem seja produtivo e agradável 
tanto para o educador quanto para o educando (FLEMMING; COLLAÇO DE 
MELLO, 2003, p. 85). 

Os PCN recomendam a utilização de jogos como recurso de ensino nas 

aulas de matemática.  

Os jogos constituem uma forma interessante de propor problemas, pois 
permitem que estes sejam apresentados de modo atrativo e favorecem a 
criatividade na elaboração de estratégias de resolução e busca de soluções. 
Propiciam a simulação de situações-problema que exigem soluções vivas e 
imediatas, o que estimula o planejamento das ações; possibilitam a 
construção de uma atitude positiva perante os erros, uma vez que as 
situações se sucedem rapidamente e podem ser corrigidas de forma 
natural, no decorrer da ação, sem deixar marcas negativas (BRASIL, 1998, 
p. 46). 

Além das recomendações acima os PCN defendem que os jogos podem 

contribuir para a formação de atitudes nos alunos, imprescindíveis para a 

aprendizagem matemática e para uma vida em sociedade, como: “enfrentar 

desafios, lançar-se à busca de soluções, desenvolvimento da crítica, da intuição, da 
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criação de estratégias e da possibilidade de alterá-las quando o resultado não é 

satisfatório” (BRASIL, 1998, p. 47). 

De acordo com os propósitos que os jogos são utilizados no processo de 

ensino-aprendizagem eles podem ser classificados em quatro categorias: jogos de 

construção, jogos de treinamento, jogos de aprofundamento e jogos 

estratégicos (LARA, 2008, p. 23). No quadro a seguir descrevemos, de acordo com 

a autora em questão, cada tipo de jogo mencionado anteriormente. 

Quadro 29 - Classificação dos jogos no processo de ensino-aprendizagem 

CLASSIFICAÇÃO DESCRIÇÃO 

Jogos de 
construção 

Aqueles que trazem ao aluno um assunto desconhecido fazendo com que, 
através da manipulação de materiais ou de perguntas e respostas, ele sinta a 
necessidade de uma nova ferramenta, ou se preferirmos, de um novo 
conhecimento, para resolver determina situação-problema proposta pelo jogo. 
E, na procura desse novo conhecimento ele tenha a oportunidade de buscar 
por si mesmo uma nova alternativa para sua resolução. Jogos desse tipo 
permitem a construção de algumas abstrações matemáticas que, muitas 
vezes, são apenas transmitidas pelo professor e memorizadas sem uma real 
compreensão pelo aluno prejudicando, assim, o aprendizado. 

Jogos de 
treinamento 

O treinamento pode auxiliar no desenvolvimento de um pensamento dedutivo 
ou lógico mais rápido. Muitas vezes, é através de exercícios repetitivos que o 
aluno percebe a existência de outro caminho de resolução que poderia ser 
seguido, aumentando, assim, suas possibilidades de ação e intervenção. 
Além disso, o jogo pode ser utilizado para verificar se o aluno construiu ou 
não determinado conhecimento, servindo como um “termômetro” que medirá 
o real entendimento que o aluno obteve. 

Jogos de 
aprofundamento 

São jogos utilizados depois que o aluno tenha construído ou trabalhado 
determinado assunto, é importante que o professor proporcione situações 
onde o aluno aplique-o. A resolução de problemas é uma atividade muito 
conveniente para esse aprofundamento e tais problemas podem ser 
apresentados na forma de jogos. 

Jogos 
estratégicos 

São jogos que fazem com que o aluno crie estratégias de ação para uma 
melhor atuação como jogador, onde ele tenha que criar hipóteses e 
desenvolver um pensamento sistêmico, podendo pensar múltiplas alternativas 
para resolver um determinado problema. 

Fonte: Sistematizado de Lara (2008, p. 24-27) 

O uso de jogos com finalidades educativas provoca mudanças nas práxis 

pedagógicas da sala de aula, visto que o professor passa a ser mediador do 

processo de ensino-aprendizagem e o aluno torna-se centro deste processo.   

No jogo, o professor é primeiramente o planejador da aplicação de um jogo 
ou o criador do jogo, escolhido conforme os objetivos do conteúdo 
matemático a ser desenvolvido, que é um trabalho árduo a ser feito. Em 
segundo lugar, ele é um orientador, incentivador e fonte de esclarecimento 
das dúvidas dos alunos, em relação aos conteúdos constante nos jogos. 
Seu papel é, portanto, diferenciado e em certas horas torna-se 
aparentemente secundário, pois é o aluno o ser ativo e o principal agente de 
sua própria aprendizagem, do jogo como atividade de aprendizagem do 
conteúdo matemático, ressaltando que não estão jogando somente para 
brincar ou passar o tempo na aula (STRAPASON, 2011, p. 23-24). 
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Segundo Lara (2011, p. 20), por meio de jogos educativos os alunos 

podem desenvolver além das habilidades matemáticas outras habilidades, como: 

concentração, linguagem, curiosidade, consciência de grupo, coleguismo, 

companheirismo, autoconfiança e autoestima. 

 

2.2.3 Tecnologias de informação e comunicação 

 

A sociedade atual está imersa no meio técnico-científico-informacional, 

logo as escolas não podem fechar os olhos à necessidade latente da inclusão 

tecnológica. Dentro desta perspectiva, o uso das Tecnologias de Informação e 

Comunicação (TIC), se usadas de maneira adequada, tornam o processo de ensino-

aprendizagem dinâmico, levando o aluno a construir um modo de pensar 

matematicamente que lhe seja significativo. O uso dessas tecnologias no ensino de 

matemática há anos vem sendo recomendado pelos PCN, que as caracterizam 

como principais agentes de transformação da sociedade, pelas modificações que 

exercem, nos meios de produções e por suas consequências, no cotidiano das 

pessoas (BRASIL, 1998, p. 46). 

A utilização de ferramentas tecnológicas e pedagógicas atuais no ensino 

de matemática contribui efetivamente para criar um ambiente favorável à 

aprendizagem, levando o aluno a construir seu próprio conhecimento. Segundo 

Ponte et al. (2003, p. 160), “o uso das TIC permite que o ensino de matemática seja 

feito de forma inovadora, reforçando a importância de novas formas de 

representação, relativizando a importância do cálculo e da manipulação simbólica”. 

Neste contexto o uso das TIC em sala de aula ganha destaque como uma das 

formas de superar as dificuldades relacionadas ao processo de ensino-

aprendizagem de matemática, pois podem favorecer aspectos como visualizações, 

experimentações, levantamento de hipóteses e simulações. 

Os recursos tecnológicos utilizados nos ambientes educacionais são os 

mais variados possíveis e não se restringem apenas aos computadores ou a 

internet, mas também a calculadora, o projetor multimídia, os vídeos e até mesmo o 

quadro negro e o giz. No que se refere ao ensino de matemática, de acordo com 

Moran et al. (2013, p. 32), são muitas as tecnologias que podem favorecer o 

processo de ensino, e refletir em uma aprendizagem mais prazerosa e efetiva, 
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dentre as quais destacamos os computadores, a internet, os softwares educativos e 

os dispositivos móveis (smartphones e tablets).  

Segundo Moran (2013, p.44) “o computador é uma ferramenta poderosa 

em recursos, velocidade, programas e comunicação, permitindo pesquisar, simular 

situações, testar conhecimentos específicos, descobrir novos conceitos, lugares e 

ideias”. Os professores e alunos podem se utilizar desta ferramenta e criar, por 

exemplo, páginas na internet, como espaço virtual de encontro e divulgação de 

referências. Muitos softwares disponibilizados pela rede mundial de computadores 

permitem que o professor disponibilize as matérias, oriente as atividades dos alunos, 

promova pesquisa em grupo, discutam assuntos em fóruns e chats.  

Esse recurso tecnológico é uma ferramenta de apoio à (re)descoberta de 

conceitos e a resolução de problemas, contudo, as potencialidades educativas do 

computador não se esgotam nestas duas atividades de aprendizagem. As suas 

enormes capacidades de cálculo (numérico e algébrico), e de visualização, 

conferem-lhe um papel fundamental na modelação de fenômenos ou de situações 

problemas. 

O computador pode ser usado como elemento de apoio para o ensino 
(banco de dados, elementos visuais), mas também como fonte de 
aprendizagem e como ferramenta para o desenvolvimento de habilidades. O 
trabalho com o computador pode ensinar o aluno a aprender com seus 
erros e a aprender junto com seus colegas, trocando suas produções e 
comparando-as (BRASIL, 1997, p.31).  

O uso da internet, com critério, pode tornar-se algo significativo para o 

processo educativo na disciplina de matemática, pois ela combina outras tecnologias 

(sons, imagens e vídeos) dentro de um mesmo ambiente, as quais subsidiam a 

produção do conhecimento. Além disso, propicia a criação de ambientes ricos, 

motivadores, interativos, colaborativos e cooperativos (MORAN ET AL., 2013, p. 46).  

O uso da internet na sala de aula pode promover: experiências de 
aprendizagem significativas, por meio da resolução de problemas e 
utilização de dados da vida real; uma maior autonomia e responsabilidade 
aos alunos pela própria aprendizagem; a colaboração entre alunos fora da 
sala de aula presencial; além da possibilidade de receber apoio 
individualizado em qualquer local, entre outras (FORNELOS, 2006, p.85). 

De acordo com a finalidade pedagógica a internet pode ser utilizada de 

duas maneiras no processo de ensino-aprendizagem, para fornecer informações ao 

aluno ou na elaboração de atividades que o auxiliam na construção de seu 

conhecimento. Segundo Valente (2002, p. 134), o uso da internet pelo discente, sem 

compreender o que está fazendo é uma mera informatização do processo 
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pedagógico, no entanto a utilização dessa ferramenta para construir conhecimento, 

sendo que o aluno compreende o que está fazendo, representa uma revolução do 

processo pedagógico.  

Com a evolução da informática surgiram vários softwares voltados ao 

ensino de matemática, trabalhando algumas áreas do conhecimento desta disciplina, 

como: geometria, álgebra e aritmética.  

Os softwares educativos podem ser um notável auxiliar para o aluno adquirir 
conceitos em determinadas áreas do conhecimento, pois o conjunto de 
situações, procedimentos e representações simbólicas oferecidas por essas 
ferramentas é muito amplo e com um potencial que atende boa parte dos 
conteúdos das disciplinas. Estas ferramentas permitem auxiliar aos alunos 
para que deem novos significados às tarefas de ensino e ao professor a 
oportunidade para planejar, de forma inovadora, as atividades que atendem 
aos objetivos do ensino (BONA, 2009, p. 36). 

O uso de softwares no processo de ensino-aprendizagem da matemática 

traz contribuições positivas para esse processo, visto que “as possibilidades que 

essas ferramentas tecnológicas oferecem podem mudar o tipo de atividades que são 

propostas em sala de aula, bem como transformar a natureza do conhecimento 

matemático” (BORBA, 2010, p.2). Porém, a utilização de softwares requer um pouco 

de cuidado e atenção por partes dos docentes, ficando bem claro qual o objetivo que 

se deseja alcançar. 

Cada um dos diferentes softwares usados na educação, como os softwares 
multimídia (mesmo a Internet), os softwares para construção de multimídia, 
as simulações e modelagens e os jogos, apresentam características que 
podem favorecer, de maneira mais ou menos explícita, o processo de 
construção do conhecimento. É isso que deve ser analisado, quando 
escolhemos um software para ser usado em situações educacionais 
(VALENTE, 1999, p. 90). 

O uso de dispositivos móveis em sala de aula estabeleceu mudanças nas 

práxis pedagógicas, através da chamada mobile learning ou aprendizagem móvel, 

aonde são utilizados tablets e smartphones no processo de ensino-aprendizagem. 

Há diversos aplicativos educativos relacionados à matemática que podem auxiliar a 

construção do conhecimento. No entanto, o uso desses dispositivos em sala de aula 

ainda é um tema muito polêmico, na medida em que alguns estados e municípios 

possuem portarias que proíbem a utilização desses recursos no ambiente escolar. 

A informática não melhora e nem piora o ensino, ela transforma o ensino, 

a aprendizagem e a forma como as pessoas produzem conhecimento (BORBA, 

2001, p. 140). Neste sentido para que as TIC se consolidem como ferramentas 

mediadoras do processo de ensino-aprendizagem da matemática é necessário 

atribuir novas perspectivas para o ensino desta disciplina. E o primeiro passo para 
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que isso aconteça é a formação inicial e continuada dos docentes, a fim de 

explorarem as potencialidades dessas tecnologias em sala de aula, tornando a 

matemática mais atrativa, lúdica, prazerosa, ativa e interativa, buscando desta forma 

superar o fracasso relacionado à aprendizagem desta disciplina. 

De modo geral, utilizar tecnologias informáticas, em um ambiente de ensino 
e aprendizagem, requer a sensibilidade do professor ou pesquisador para 
optar por estratégias pedagógicas que permitam explorar as potencialidades 
desses recursos, tornando-os didáticos (BORBA, 2010, p.6).  

 

2.2.4 Resolução de problemas 

 

A resolução de problemas como metodologia de ensino pode 

potencializar o processo de ensino-aprendizagem de matemática, pois proporciona 

aos discentes a construção de conceitos, desenvolve a autonomia e contextualiza as 

diversas situações do cotidiano. 

[...] a Resolução de Problemas é uma importante estratégia de ensino. Os 
alunos, confrontados com situações-problema novas, mas compatíveis com 
os instrumentos que já possuem ou que possam adquirir no processo, 
aprendem a desenvolver estratégia de enfrentamento, planejando etapas, 
estabelecendo relações, verificando regularidades, fazendo uso dos 
próprios erros cometidos para buscar novas alternativas; adquirem espírito 
de pesquisa aprendendo a consultar, a experimentar, a organizar dados, a 
sistematizar resultados, a validar soluções; desenvolvem sua capacidade de 
raciocínio, adquirem autoconfiança e sentido de responsabilidade; e, 
finalmente ampliam sua autonomia e capacidade de comunicação e de 
argumentação. (BRASIL, 1998, p. 52). 

Essa metodologia de ensino pode ser entendida segundo três diferentes 

perspectivas: como um objetivo, um processo e um ponto de partida (MENDONÇA, 

1999, p. 16-17).  

 Como objetivo, a resolução de problemas significa que se ensina 

matemática para resolver problemas;  

 Como processo, a resolução de problemas significa olhar para o 

desempenho/transformação dos alunos como resolvedores de problemas, 

analisando as estratégias utilizadas por eles;  

 Como ponto de partida, os problemas são usados como recurso 

pedagógico para que seja iniciado o processo de construção de um dado 

conhecimento específico. 

Segundo a autora em questão, a maneira de pensar a resolução de 

problemas como objetivo implica ser suficiente, no processo de ensino da 
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matemática, expor a teoria e, em seguida propor problemas mais ou menos 

engenhosos. Na concepção de processo, o desenvolvimento do ensino está 

centrado na proposição de estratégias de solução. Já como ponto de partida, o 

desenvolvimento do ensino é iniciado pela apresentação de um problema que 

permitirá desencadear o processo de aprendizagem, culminando na sistematização 

de conhecimentos matemáticos previamente determinados pelo professor. 

Os PCN recomendam o uso da resolução de problemas como ponto de 

partida para a construção de novos conceitos e conteúdos em matemática, no 

entanto a perspectiva da resolução de problemas como objetivo é a mais difundida 

no processo de ensino-aprendizagem da referida disciplina, nessa perspectiva os 

problemas são utilizados para fixação de conteúdos.  

A prática mais frequente na Resolução de Problemas consiste em ensinar 
um conceito, um procedimento ou técnica e depois apresentar um problema 
para avaliar se os alunos são capazes de empregar o que lhes foi ensinado. 
Para a maioria dos alunos, resolver um problema significa fazer cálculos 
com números do enunciado ou aplicar algo que aprenderam nas aulas. 
Desse modo o que o professor explora na atividade matemática não é mais 
a atividade, ela mesma, mas seus resultados, técnicas e demonstrações. 
(BRASIL, 1998, p. 40). 

Ao usar a resolução de problemas como metodologia de ensino o 

professor de matemática deve ter clareza da diferença entre problema e exercício. 

Conforme Pozo (1998, p.16) “um problema se diferencia de um exercício, na medida 

em que, neste último caso, dispomos e utilizamos mecanismos que nos levam de 

forma imediata à solução”. Para o autor o que é um problema para alguns pode ser 

apenas um exercício para outros. 

Exercício, como o próprio nome diz, serve para exercitar, para praticar um 
determinado algoritmo ou procedimento. O aluno lê o exercício e extrai as 
informações necessárias para praticar uma ou mais habilidades algorítmicas 
[...]. Situação-problema ou problema–processo é a descrição de uma 
situação onde se procura algo desconhecido e não se tem previamente 
nenhum algoritmo que garanta sua solução. A resolução de um problema-
processo exige uma certa dose de iniciativa e criatividade aliada ao 
conhecimento de algumas estratégias (DANTE, 2009, p. 48). 

A resolução de um problema deve seguir as quatro fases propostas por 

Polya (2006, p. 4-13): compreensão do problema, estabelecimento de um plano, 

execução do plano e retrospecto. Na primeira fase, compreensão do problema, o 

aluno deve entender o enunciado verbal do problema e identificar suas partes 

principais, como: a incógnita, os dados e a condicionante. Na segunda fase, 

estabelecimento de um plano, o aluno deve encontrar uma conexão entre os dados 

do problema e a pergunta a ser respondida. Na terceira fase, execução do plano, o 



139 

   

aluno deve colocar em prática o seu plano, verificando cada passo dado. Na última 

fase, retrospecto, o aluno deve examinar a solução obtida, verificando se ela satisfaz 

as condições e a pergunta do problema. 

O uso da Resolução de Problemas como metodologia de ensino de 

matemática requer planejamento docente, avaliação contínua do processo de 

ensino-aprendizagem e a elaboração de situações-problema que instigue a 

criatividade dos discentes e a construção de conceitos (MIRANDA, 2015, p. 30). 

Onuchic e Allevato (2011) destacam boas razões para se utilizar esta metodologia 

de ensino 

 Resolução de problemas coloca o foco da atenção dos alunos sobre as 
ideias matemáticas e sobre o dar sentido. 

 Resolução de problemas desenvolve poder matemático nos alunos, ou 
seja, capacidade de pensar matematicamente, utilizar diferentes e 
convenientes estratégias em diferentes problemas, permitindo aumentar 
a compreensão dos conteúdos e conceitos matemáticos. 

 Resolução de problemas desenvolve a crença de que os alunos são 
capazes de fazer matemática e de que a matemática faz sentido; a 
confiança e a autoestima dos estudantes aumentam. 

 Resolução de problemas fornece dados de avaliação contínua, que 
podem ser usados para a tomada de decisões instrucionais e para ajudar 
os alunos a obter sucesso com a matemática. 

 Professores que ensinam dessa maneira se empolgam e não querem 
voltar a ensinar na forma dita tradicional. Sentem-se gratificados com a 
constatação de que os alunos desenvolvem a compreensão por seus 
próprios raciocínios. 

 A formalização dos conceitos e teorias matemáticas, feita pelo professor, 
passa a fazer mais sentido para os alunos (ONUCHIC; ALLEVATO, 
2011, p. 82, grifo autor). 
 

A seguir apresentamos o material elaborada para a parte aditiva do 

experimento: os testes e a sequência didática. 

 

2.3 ETAPA ADITIVA 

 

A primeira etapa da intervenção refere-se aos problemas de estruturas 

aditivas e está organizada em 7 sessões. Iniciou-se com a aplicação do pré-teste 

aditivo, seguido de 5 sessões destinadas a aplicação de doze atividades e encerrou 

com o pós-teste aditivo. A seguir apresentamos os testes e as atividades que foram 

utilizadas em cada encontro.  
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2.3.1 Teste aditivo 

 

Aqui apresentamos o teste aditivo e suas respectivas hipóteses, o qual 

contém 15 questões distribuídas entre problemas aritméticos e algébricos, sendo 6 

questões do primeiro tipo e 9 questões do segundo, com variação na posição da 

incógnita. O objetivo deste teste é verificar o desempenho dos alunos na resolução 

de problemas aditivos antes e depois da sequência de atividades, logo ele foi 

aplicado tanto no pré- quanto no pós-teste aditivo. A seguir expomos as questões do 

teste e suas respectivas hipóteses. 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético (65 + 55 = ?) com pouca 

complexidade. 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois não perceberão que a sentença necessária para a resolução é o ano 

de nascimento mais os anos de vida, encontrando, assim, o ano de falecimento 

(1934 + 68 = ?). 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético (43 + 17 = ?). Além disso, a 

questão é congruente semanticamente, pois a expressão “a mais que”, contida no 

enunciado do problema, dá ideia de adição, que é a operação que deve ser usada 

para solucionar a questão.  

 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético (40 - 18 = ?). Além disso, a 

questão é congruente semanticamente, pois a expressão “a menos que”, contida no 

4. Daniela tem 40 bonecas. Andréa tem 18 bonecas a menos que Daniela.  

Quanto bonecas tem Andréa? 

 

2. Uma pessoa nasceu em 1934 e viveu 68 anos. Em que ano esta pessoa 
faleceu? 
 

3. Ane tem R$43,00. Carla tem R$17,00 a mais que Ane.  Quanto tem Carla? 

 

1.  Ana tem R$65,00 e sua irmã tem R$55,00. Quanto elas têm juntas? 
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enunciado do problema, dá ideia de subtração, que é a operação que deve ser 

usada para solucionar a questão.  

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético (85 - 26 = ?). Além disso, a palavra 

“deu”, contida no enunciado do problema, dá ideia de subtração, que é a operação 

que deve ser usada para solucionar a questão. Equívocos poderão acontecer no 

procedimento do algoritmo da subtração com reserva, como: erro de inversão dos 

algarismos e erro de decomposição e composição das casas decimais. 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (54 + ? = 72) e a expressão “têm 

juntos” os induzirá a pensar em somar 72 com 54 ao invés de subtrair. Erros também 

podem acontecer no procedimento do algoritmo da subtração com reserva.  

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (37 + ? = 99) e, como o enunciado 

indica que houve ganho de certa quantia, eles tenderão a somar 37 com 99, ao 

invés de subtrair para encontra a quantia que Mauro ganhou de seu irmão. Erros 

também poderão acontecer no procedimento do algoritmo da subtração com 

reserva. 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (60 + ? = 145). Além disso, o 

problema é incongruente semanticamente, pois a expressão “a mais que”, contida 

no enunciado do mesmo, dá ideia de adição e induzirá os discentes a pensarem em 

somar 145 com 60, ao invés de subtrair. Erros também podem acontecer no 

procedimento do algoritmo da subtração com reserva. 

8. Vini tem 145 figurinhas e Rafael tem 60. Quantas figurinhas Vini têm a mais 
que Rafael? 
 

7. Mauro tinha R$37,00, ganhou certa quantia de seu irmão e ficou com R$99,00. 
Quanto Mauro ganhou de seu irmão? 
 

5. Neto tinha R$85,00. Deu R$26,00 para seu primo Carlos. Com quanto Neto 
ficou? 
 

6. Pedro e Marcus têm juntos 72 bolinhas de gude. Pedro tem 54. Quantas 

bolinhas de gude tem Marcus? 
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Análise a priori do pré-teste: apesar deste problema ser algébrico (70 - ? = 28), os 

alunos não terão dificuldades em resolvê-lo, pois o mesmo é congruente 

semanticamente, pois a palavra “deu”, contida no enunciado do problema, dá ideia 

de subtração, que é a operação que deve ser usada para solucionar a questão. 

 

Análise a priori do pré-teste: Nossa hipótese é de que os alunos não sentirão 

dificuldades em dispor os dados e realizar a operação, se identificarem que a 

expressão “a menos que” se refere à subtração, apesar do problema ser algébrico 

(97 - ? = 56). 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (? + 50 = 184). Além de que o 

mesmo é incongruente semanticamente, pois a palavra “ganhou”, contida no 

enunciado do problema, dá ideia de adição e induzirá os discentes a pensarem em 

somar 50 com 184 ao invés de subtrair.  

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (? + 12 = 34). Eles poderão cometer 

o equívoco de somar 34 com 12, ao invés de subtrair. Isto será motivado pela 

expressão “a mais que”, contida no enunciado do problema, que os induzirá ao erro. 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (? - 25 = 88). Além disso, o 

problema é incongruente semanticamente, pois a expressão “a menos”, contida no 

enunciado do mesmo, dá ideia de subtração e induzirá os discentes a pensarem em 

subtrair 25 de 88, ao invés de somar.  

11. Mario tinha certa quantia em dinheiro. Ganhou R$50,00 de seu pai e ficou 

com R$184,00. Quanto Mario tinha antes de ganhar dinheiro de seu pai? 

 

12. Diego tem 34 livros. Ele tem 12 livros a mais que Felipe. Quantos livros tem 
Felipe? 
 

13. Renato tem R$88,00. Ele tem R$25,00 a menos que Mateus. Quanto tem 
Mateus? 
 

10. Talita tem 56 livros e Bruna tem 97. Quantos livros Talita têm a menos que 
Bruna? 
 

9. Lucas tinha R$70,00, emprestou certa quantia para Mateus e ficou com 
R$28,00. Quanto Lucas emprestou para Mateus? 
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Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois trata-se de um problema algébrico (? - 75 = 39) e, como o enunciado 

indica que houve uma doação de figurinhas, eles poderão pensar em subtrair 39 de 

75 ao invés de somar para encontrar a quantidade de figurinhas que Beto tinha.  

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético combinado que envolve duas 

operações ou a repetição de uma mesma operação na resolução (100 - 21 = ? e 79 

– 63 = ? ou 21 + 63 = ? e 100 – 84 = ? ), aonde duas transformações se compõe 

para formar uma terceira. 

A seguir apresentamos as atividades de estruturas aditivas. 

 

2.3.2 Atividades de estruturas aditivas 

 

Agora apresentamos as atividades elaboradas para a primeira etapa de 

intervenção, com problemas aditivos, as quais têm por finalidades levar os discentes 

a perceberem as regularidades e irregularidades das sentenças e dos problemas 

aditivos e a encontrarem uma regra geral para resolvê-los. A resolução das 

atividades seguirá os mesmos passos de Silva (2015). 

Figura 6 - Passos para a aplicação das atividades 

 
Fonte: Silva (2015, p. 77) 

A seguir apresentamos as atividades da parte aditiva e suas respectivas 

análises. 

15. Fernanda comprou 2 camisetas. Uma custou R$21,00, e a outra, R$63,00. 
Como havia levado uma nota de R$100,00, com quanto ela ficou de troco? 

14. Beto tinha algumas figurinhas. Deu 75 para Ruan e ainda ficou com 39. 
Quantas figurinhas Beto tinha? 
 



144 

   

2.3.2.1 Atividade 1 

 

ATIVIDADE 1 

Título: adição na igualdade 
Objetivo: descobrir quando por meio da adição uma igualdade permanece 
verdadeira. 
Material: roteiro da atividade, borracha e lápis ou caneta.  
Procedimento: preencha o quadro a seguir.  

 

Valores a = b 

A expressão  
a = b 

é verdadeira? 
a + c = b + d 

A expressão  
a + c = b + d  

é verdadeira?  

Sim Não Sim Não 

a = 3 
b = 3 
c = 5 
d = 5 

      

a = 6 
b = 6 
c = 4 
d = 4 

      

a = 7 
b = 7 
c = 2 
d = 2 

      

a = 12 
b = 12 
c = 8 
d = 8 

      

a = 3 
b = 3 
c = 4 
d = 2 

      

a = 8 
b = 8 
c = 1 
d = 6 

      

a = 5 
b = 5 
c = 4 
d = 7 

      

a = 9 
b = 2 
c = 3 
d = 3 
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a = 10 
b = 5 
c = 4 
d = 4 

      

a = 7 
b = 1 
c = 6 
d = 6 

      

a = 3 
b = 5 
c = 4 
d = 2 

      

a = 9 
b = 8 
c = 3 
d = 4 

      

a = 6 
b = 1 
c = 6 

d = 11 

      

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori da atividade 1 

Os alunos terão dificuldades no desenvolvimento desta atividade, devido 

ser o primeiro contato com atividades de redescoberta para a maioria deles ou 

senão para todos. Além disso, eles poderão apresentar dificuldades em identificar as 

regularidades ou irregularidades presentes na tabela acima e chegar a formalização 

da seguinte conclusão: quando uma igualdade é verdadeira, adicionando-se um 

mesmo número aos dois membros da mesma, ela permanecerá verdadeira. 
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2.3.2.2 Atividade 2 

 

ATIVIDADE 2 

Título: subtração na igualdade 

Objetivo: descobrir quando por meio da subtração uma igualdade permanece 

verdadeira. 

Material: roteiro da atividade, borracha e lápis ou caneta.  

Procedimento: preencha o quadro a seguir. 

 

Valores a = b 

A expressão  
a = b 

é verdadeira? 
a - c = b - d 

A expressão  
a - c = b - d  

é verdadeira? 

Sim Não Sim Não 

a = 5 
b = 5 
c = 2 
d = 2 

      

a = 8 
b = 8 
c = 3 
d = 3 

      

a = 10 
b = 10 
c = 6 
d = 6 

      

a = 15 
b = 15 
c = 9 
d = 9 

      

a = 7 
b = 7 
c = 2 
d = 5 

      

a = 9 
b = 9 
c = 8 
d = 3 

      

a = 13 
b = 13 
c = 7 

d = 10 

      

a = 4 
b = 3 
c = 1 
d = 1 
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a = 10 
b = 8 
c = 5 
d = 5 

      

a = 11 
b = 7 
c = 6 
d = 6 

      

a = 5 
b = 8 
c = 3 
d = 6 

      

a = 9 
b = 7 
c = 5 
d = 3 

      

a = 10 
b = 13 
c = 1 
d = 4 

      

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori da atividade 2 

Os alunos não terão dificuldades nesta atividade, pois acreditamos que as 

experiências adquiridas na atividade anterior servirão de suporte para a 

compreensão desta, logo chegarão à seguinte conclusão: quando uma igualdade é 

verdadeira, subtraindo-se um mesmo número aos dois membros da mesma, ela 

permanecerá verdadeira. 
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2.3.2.3 Atividade 3 

 

ATIVIDADE 3 

Título: Modellus Problemas sentenças aditivas 

Objetivo: determinar o valor desconhecido de uma sentença matemática aditiva.  

Material: smartphones e/ou tablets e o aplicativo Modellus Problema. 

Procedimentos: disponibilizar o aplicativo para os alunos e solicitar que eles o 

manuseie. 

Telas do aplicativo:  

       Tela do Nível 1                              Tela Nível 2                               Tela Nível 3                   

     

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

Análise a priori da atividade 3 

Esta atividade foi desenvolvida para trabalhar a determinação do valor 

desconhecido em sentenças matemáticas aditivas, com variação da incógnita nas 

três possíveis posições, por meio do princípio aditivo da igualdade. A referida 

atividade está localizada na parte aditiva do aplicativo, especificamente em 

“Sentença Aditivas”, que é dividida em três níveis. No nível 1 o aluno terá que 

determinar o valor desconhecido em sentenças matemáticas dos tipos: a + b = ? e a 

- b = ?. No nível 2 o discente terá que determinar o valor desconhecido em 

sentenças dos tipos: ? + b = c e ? - b = c. No nível 3 o educando terá que determinar 

o valor desconhecido em sentenças dos tipos: a + ? = c e a - ? = c.  

A atividade poderá apresentar obstáculos operacionais, na medida em 

que os alunos não tenham acesso a smartphones ou tablets, no entanto isto pode 
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ser superado pela disponibilidade de tablets com aplicativo instalado, para a 

realização da atividade em grupos. 

 

2.3.2.4 Atividade 4 

 

ATIVIDADE 4 

Título: sentenças aditivas 

Objetivo: praticar a determinação de valor desconhecido em sentenças 
matemáticas aditivas. 

Material: roteiro da atividade, borracha e lápis ou caneta.  

Procedimento: entregar a cada aluno uma lista com as questões, solicitar que 
resolvam individualmente. 

a) 5 + 7 = ?                                            b) 9 + 8 = ? 

c) 16 + 13 = ?                                        d) 20 + 30 = ? 

e) ? + 2 = 6                                            f) ? + 7 = 15 

g) ? + 16 = 30                                        h) ? + 75 = 100 

i) 6 + ? = 9                                              j) 17 + ? = 28 

k) 32 + ? = 50                                         l) 65 + ? = 100 

m)  8 – 3 = ?                                          n) 14 – 9 = ? 

o) 20 – 12 = ?                                        p) 50 – 15 = ? 

q) ? – 4 = 6                                  r) ? – 18 = 9 

s) ? – 10 = 15                                         t) ? – 55 = 100 

u) 4 – ? = 1                                            v) 12 – ? = 5 

x) 25 – ? = 10                                        z) 100 - ? = 70 

Análise a priori da atividade 4 

Esta é uma atividade de fixação de sentenças aditivas e esperamos que 

as experiências adquiridas nas atividades anteriores, sirvam de suporte para a 

compreensão desta. 
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2.3.2.5 Atividade 5 

 

ATIVIDADE 5 

Título: questões aditivas 1 

Objetivos: desenvolver a habilidade de: 

1) Identificar as informações contidas no enunciado de questões aditivas em 
situações com valores monetários; 

2) Elaborar a sentença correspondente à questão; 

3) Determinar a operação que deve ser realizada para resolver a questão. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis.  

Procedimentos: dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, entregar a cada grupo 
uma lista com questões e solicitar que a resolvam. 

1. Carlos tem R$12,00 e Paulo R$26,00. Quanto eles têm juntos?  

a) Quanto tem Carlos?  _______________________________________________ 

b) Quanto tem Paulo?  _______________________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto eles têm juntos? ____________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

2. Tinha R$54,00. Ganhei R$35,00 de meu irmão. Quanto tenho agora?  

a) Quanto eu tinha? _________________________________________________ 

b) Quanto ganhei de meu irmão? _______________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto tenho agora?  ______________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

3. Rafael tinha R$87,00. Emprestou R$60,00 para seu irmão. Quanto Rafael tem 

agora?  

a) Quanto tinha Rafael? ______________________________________________ 

b) Quanto Rafael emprestou para seu irmão? _____________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto Rafael tem agora? __________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

4. João e Carlos têm juntos R$48,00. João tem R$25,00. Quanto tem Carlos? 

a) Quanto João e Carlos têm juntos? ____________________________________ 

b) Quanto tem João? ________________________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 
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d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto tem Carlos? _______________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

5. Vinicius tinha R$125,00. Ganhou certa quantia de seu pai e ficou com R$200,00. 

Quanto Vinicius ganhou de seu pai?  

a) Quanto tinha Vinicius? _____________________________________________ 

b) Com quanto Vinicius ficou após ter ganhado dinheiro de seu pai? ___________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto Vinicius ganhou de seu pai?   _________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

6. Bia tinha R$96,00, emprestou certa quantia para seu irmão e ficou com R$49,00. 

Quanto Bia emprestou para seu irmão? 

a) Quanto tinha Bia?  ________________________________________________ 

b) Com quanto Bia ficou após emprestar dinheiro para seu irmão? _____________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto Bia emprestou para seu irmão? ________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão?  ________________________ 

7. Carla tinha certa quantia em dinheiro. Ganhou R$18,00 de sua mãe e ficou 

R$50,00. Quanto Carla tinha antes de ganhar dinheiro de sua mãe? 

a) Quanto Carla ganhou de sua mãe? ___________________________________ 

b) Com quanto Carla ficou após ganhar dinheiro de sua mãe? ________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto Carla tinha antes de ganhar dinheiro de sua mãe? _________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

8. André tem R$76,00. Ele tem R$34,00 a mais que Bruno. Quanto tem Bruno? 

a) Quanto tem André?  _______________________________________________ 

b) Quanto ele tem a mais que Bruno? ___________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quanto tem Bruno? ________________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

9. Breno tinha certo valor em dinheiro. Perdeu R$40,00 e ainda ficou com R$28,00. 

Quanto Breno tinha antes de perder dinheiro? 

a) Quanto Breno perdeu? _____________________________________________ 

b) Com quanto Breno ficou após perder dinheiro? __________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 
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e) Quanto Breno tinha antes de perder dinheiro? ___________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Com base nas resoluções anteriores preencha o quadro abaixo. 

QUESTÕES SENTENÇA CÁLCULO OPERAÇÃO  

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Observações: 

___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori da atividade 5 

Esta atividade envolve problemas de estruturas aditivas, variando-os em 

aritméticos e algébricos. A princípio os alunos podem ficar surpresos com a 

variedade de situações-problema envolvendo a adição e subtração. Acreditamos 

que o desmembramento do enunciado do problema em várias perguntas permitirá 

ao aluno compreender o mesmo e que eles terão mais dificuldades nos problemas 

algébricos (Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, e Q9) do que nos aritméticos (Q1, Q2, e Q3) E o fato das 

situações-problema envolverem valores monetários poderá facilitar a resolução. 

No final da atividade há um quadro em branco para os alunos 

preencherem com base em suas resoluções, a sentença, o cálculo e a operação 

utilizada na resolução de cada questão. Após o preenchimento do quadro os alunos 

terão a seguinte visualização: 
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Quadro 30 - Quadro preenchido da atividade 5 

QUESTÕES SENTENÇA CÁLCULO OPERAÇÃO  

1 12 + 26 = ? 12 + 26 =  Adição 

2 54 + 35 = ? 54 + 35 =  Adição 

3 87 – 60 = ? 87 – 60 = Subtração 

4 25 + ? = 48 48 – 25 = Subtração 
5 125 + ? = 200 200 – 125 = Subtração 
6 96 – ? = 49 96 – 49 = Subtração 
7 ? + 18 = 50 50 – 18 = Subtração 
8 ? + 34 = 76 76 – 34 = Subtração 
9 ? – 40 = 28 40 + 28 = Adição 

Fonte: Autor (2017) 

Os objetivos deste quadro são fazer os alunos perceberem a diferença no 

modelo de sentença de acordo com o tipo de problema aditivo: aritmético e 

algébrico, reverem todos os procedimentos desenvolvidos no decorre das 

resoluções e cheguem à seguinte conclusão: quando a interrogação fica isolada em 

um dos lados da igualdade (problema aritmético), o valor desconhecido é 

encontrado diretamente por meio da mesma operação presente na sentença. E, 

quando a interrogação não fica isolada em um dos lados da igualdade (problema 

algébrico), a operação usada para encontrar o valor desconhecido é inversa à da 

sentença. 

 

2.3.2.6 Atividade 6 

 

ATIVIDADE 6 

Título: questões aditivas 2 

Objetivos: desenvolver a habilidade de: 

1) Identificar as informações contidas no enunciado de questões aditivas em 
situações sem valores monetários; 

2) Elaborar a sentença correspondente à questão; 

3) Determinar a operação que deve ser realizada para resolver a questão. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis. 

Procedimentos: dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, entregar a cada grupo 
uma lista com questões e solicitar que a resolvam. 

1. Uma pessoa nasceu em 1928 e viveu 72 anos. Em que ano essa pessoa faleceu?  

a) Em que ano essa pessoa nasceu? ____________________________________ 

b) Quantos anos ela viveu? ___________________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 
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e) Em que ano essa pessoa faleceu? ____________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

2. Tiago tem 24 figurinhas. Bruno tem 17 figurinhas a menos que Tiago. Quantas 

figurinhas tem Bruno? 

a) Quantas figurinhas tem Tiago? _______________________________________ 

b) Quantas figurinhas Bruno tem a menos que Tiago?  ______________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quantas figurinhas tem Bruno? ______________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

3. Daniela tem 32 bonecas. Ana tem 12 bonecas a menos que Daniela.  Quantas 

bonecas tem Ana? 

a) Quantas bonecas tem Daniela? ______________________________________ 

b) Quantas bonecas Ana tem a menos que Daniela?  _______________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quantas bonecas tem Ana? _________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

4. Uma pessoa nasceu em 1980 e faleceu em 2015. Quantos anos essa pessoa 

viveu?  

a) Em que ano essa pessoa nasceu? ____________________________________ 

b) Em que ano ela faleceu? ___________________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quantos anos essa pessoa viveu? ____________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

5. Fernanda tem 11 pares de brincos e Rafaela 34. Quantos pares de brincos 

Fernanda tem a menos que Rafaela? 

a) Quantos pares de brincos tem Fernanda? ______________________________ 

b) Quantos pares de brincos tem Rafaela? _______________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quantos pares de brincos Fernanda tem a menos que Rafaela? ____________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

6. Pedro tem 53 petecas e João tem 75. Quantas petecas Pedro tem a menos que 

João? 

a) Quantas petecas tem Pedro?  _______________________________________ 

b) Quantas petecas tem João? _________________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 
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e) Quantas petecas Pedro tem a menos que João? _________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

7. Uma pessoa viveu 84 anos e faleceu no ano de 1997. Em que ano esta pessoa 

nasceu? 

a) Quantos anos essa pessoa viveu?  ___________________________________ 

b) Em que ano ela faleceu? ___________________________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Em que ano essa pessoa nasceu? ____________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

8. Daniel tem 56 figurinhas. Ele tem 19 figurinhas a menos que Fábio. Quantas 

figurinhas tem Fábio? 

a) Quantas figurinhas tem Daniel?  ______________________________________ 

b) Quantas figurinhas ele tem a menos que Fábio? _________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quantas figurinhas tem Fábio? _______________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

9. Gabriela tem 44 livros. Ela tem 36 livros a menos que Paula. Quantos livros tem 

Paula? 

a) Quantos livros tem Gabriela? ________________________________________ 

b) Quantos livros ela tem a menos que Paula? ____________________________ 

c) O que a questão pede? ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação?  _________________________________ 

e) Quantos livros tem Paula? __________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Escreva como você fez para resolver as questões desta atividade. 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori da atividade 6 

Esta atividade envolve problemas aditivos em situações sem valores 

monetários, logo é possível que surjam dificuldades no manuseio dos dados e na 

execução dos cálculos. Entretanto, esperamos que, além dos discentes lembrarem 

dos procedimentos utilizados na atividade anterior, se sintam familiarizados com os 
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modelos de problemas apresentados e isso possa minimizar as dificuldades que 

poderão surgir da ausência de valores monetários. 

 

2.3.2.7 Atividade 7 

 

ATIVIDADE 7 

Título: questões aditivas 3 

Objetivo: praticar a resolução de problemas aditivos com uma operação. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis. 

Procedimentos: entregar a cada aluno uma lista com as questões, solicitar que 
resolvam individualmente.  

1. Tiago tem R$27,00 e Felipe R$51,00. Quanto eles têm juntos? 

2. Uma pessoa nasceu em 1934 e viveu 62 anos. Em que ano essa pessoa 

faleceu? 

3. Mateus tem R$38,00. Augusto tem R$25,00 a mais que Mateus. Quanto tem 

Augusto? 

4. Aline tem 59 bonecas. Bete tem 15 bonecas a menos que Aline. Quantas 

bonecas tem Bete? 

5. Alex tinha R$135,00. Deu R$83,00 para seu primo Marcos. Com quanto Alex 

ficou?   

6. Ruan e Alex têm juntos 120 bolinhas de gude. Ruan tem 80. Quantas bolinhas 

de gude tem Alex? 

7. Lucas tinha R$73,00, ganhou certa quantia de seu irmão e ficou com R$100,00. 

Quanto Lucas ganhou de seu irmão? 

8. Pedro tem 60 figurinhas e Carlos tem 35. Quantas figurinhas Pedro tem a mais 

que Carlos? 

9. Ana tinha R$39,00, emprestou certa quantia para Flávia e ficou com R$24,00. 

Quanto Ana emprestou para Flávia? 

10. Maria tem 38 livros e Bianca tem 76. Quantos livros Maria tem a menos que 

Bianca? 

11. Fernanda tinha certa quantia em dinheiro. Ganhou R$45,00 de seu pai e ficou 

com R$97,00. Quanto Fernanda tinha antes de ganhar dinheiro de seu pai? 

12. Pedro tem 81 petecas. Ele tem 53 petecas a mais que José. Quantas petecas 

tem José? 

13. Davi tem R$68,00. Ele tem R$32,00 a menos que Paulo. Quanto tem Paulo? 

14. Eliana tinha alguns livros. Deu 39 livros para Keila e ficou com 40. Quantos 

livros tinha Eliana? 
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Análise a priori da atividade 7 

Esta atividade é diferente das anteriores de problemas aditivos, devido à 

ausência dos itens interrogativos em cada questão. Isso pode trazer dificuldades 

para os alunos resolverem os problemas, visto que os itens interrogativos conduziam 

o processo de resolução das questões. Porém, espera-se que as experiências 

adquiridas nas atividades anteriores, sirvam de suporte para a compreensão desta e 

que os alunos consigam identificar as relações existentes nos enunciados dos 

problemas, obtendo êxito na resolução dos mesmos. 

  

2.3.2.8 Atividade 8 

 

 

 

ATIVIDADE 8 

Título: questões aditivas 4 

Objetivo: praticar a resolução de problemas aditivos com mais de uma operação. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis. 

Procedimentos: entregar a cada aluno uma lista com as questões, solicitar que 
resolvam individualmente.  

1. Beto tinha R$18,00. Ganhou R$35,00 de sua mãe e R$13,00 de seu pai. 
Quanto Beto tem agora? 

2. Mauro tinha 40 figurinhas. Seu pai lhe deu 21 figurinhas e seu primo 32. Com 
quantas figurinhas Mauro ficou? 

3. Mariana tinha 23 bonecas. Ganhou 8 bonecas de sua mãe e 6 de sua prima. 
Com quantas bonecas Mariana ficou?  

4. Denise tinha R$87,00. Gastou R$14,00 com lanches e R$39,00 com roupas. 
Com quanto Denise ficou? 

5. Bia tinha 54 pares de brincos.  Ela deu 12 pares para sua irmã e 15 para sua 
amiga Carla. Com quantos pares de brincos Bia ficou? 

6. Bernardo comprou seu uniforme escolar, a camisa custou R$31,00, a calça 
R$63,00. Ele pagou com uma nota de R$100,00, quanto recebeu de troco? 

7. Gabriel comprou 2 camisas. Uma custou R$45,00 e a outra R$35,00. Como 
havia levado uma nota de R$100,00, com quanto ele ficou de troco? 

8. Bruno tinha 82 bolinhas de gude. Ele perdeu 39 bolinhas de gude numa partida 
e ganhou 55 em outra. Com quantas bolinhas de gude ele ficou? 

9. Talita tinha R$150,00. Com esse dinheiro, pagou uma dívida de R$90,00. Em 
seguida, Talita ganhou R$25,00. Quanto Talita tem agora? 
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Análise a priori da atividade 8 

Esta atividade envolve questões aritméticas combinadas, ou seja, em sua 

resolução operacional devem ser efetuadas duas ou mais operações ou a repetição 

de uma mesma operação. Por conseguinte, os discentes terão dificuldades no 

desenvolvimento desta atividade, no entanto se espera que as experiências 

adquiridas nas atividades anteriores, sirvam de suporte para a compreensão desta e 

que os alunos consigam identificar as relações existentes nos enunciados dos 

problemas, obtendo êxito na resolução dos mesmos. 

 

2.3.2.9 Atividade 9 

 

ATIVIDADE 9 

Título: baralho das sentenças aditivas 

Participantes: de 4 a 6.  

Objetivo do jogo: praticar a modelação de problemas envolvendo estruturas 
aditivas.  

Material: baralho com 60 cartas, sendo: 30 cartas-problema e 30 cartas-sentença. 

Regras:  

1- As cartas são embaralhadas.  

2- Cada jogador recebe seis cartas e as demais são deixadas com a face virada 
para baixo sobre a mesa. 

3- Os jogadores decidem quem inicia a partida. 

4- Os jogadores devem compor pares válidos de carta-problema e carta-sentença. 

5- Um par de cartas é válido quando a sentença da carta-sentença representa o 
enunciado do problema da carta-problema. 

6- Na sua vez de jogar, cada jogador compra uma carta da mesa e descarta uma 
carta, que fica com a face virada para cima na mesa. 

7- O vencedor da partida é o jogador que compuser primeiro três pares de cartas 
válidas. 

Análise a priori da atividade 9 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar, por meio do jogo, a resolução 

de problemas aditivos, trabalhando a sentença da modelação dos problemas. Os 

modelos das cartas das atividades 9, 10 e 11 estão no Apêndice D. 
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2.3.2.10 Atividade 10 

 

ATIVIDADE 10 

Título: pif-paf dos problemas aditivos 

Participantes: de 4 a 6.  

Objetivo do jogo: praticar a resolução de problemas envolvendo estruturas 
aditivas com o auxílio da calculadora.  

Material: calculadora; baralho com 90 cartas, sendo: 30 cartas-problema, 30 
cartas-sentença e 30 cartas-solução. 

Regras: 
1- As cartas são embaralhadas.  

2- Cada jogador recebe nove cartas e as demais são deixadas com a face virada 
para baixo sobre a mesa. 

3- Os jogadores decidem quem inicia a partida. 

4- Os jogadores devem compor ternas válidas de carta-problema, carta-sentença e 
carta-solução. 

5- Uma terna de cartas é válida quando a sentença da carta-sentença representa 
o enunciado do problema da carta-problema e a carta-solução contiver a solução 
do problema da carta-problema. 

6- Na sua vez de jogar, cada jogador compra uma carta da mesa e descarta uma 
carta, que fica com a face virada para cima na mesa. 

7- O vencedor da partida é o jogador que compuser primeiro três ternas de cartas 
válidas. 

Análise a priori da atividade 10 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar, por meio do jogo, a resolução 

de problemas aditivos, trabalhando a sentença da modelação e sua solução. 

 

2.3.2.11 Atividade 11 

 

ATIVIDADE 11 

Título: baralho dos problemas aditivos 

Participantes: de 4 a 6.   

Objetivo do jogo: praticar a resolução de problemas envolvendo estruturas 
aditivas.  

Material: calculadora; baralho com 60 cartas, sendo: 30 cartas-problema e 30 
cartas-solução. 
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Regras:  
1- As cartas são embaralhadas.  

2- Cada jogador recebe seis cartas e as demais são deixadas com a face virada 
para baixo sobre a mesa. 

3- Os jogadores decidem quem inicia a partida. 

4- Os jogadores devem compor pares válidos de carta-problema e carta-solução.  

5- Um par de cartas é válido quando a solução da carta-solução contiver a solução 
do problema da carta-problema. 

6- Na sua vez de jogar, cada jogador compra uma carta da mesa e descarta uma 
carta, que fica com a face virada para cima na mesa. 

7- O vencedor da partida é o jogador que compuser primeiro três pares de cartas 
válidas. 

Análise a priori da atividade 11 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar, por meio do jogo, a resolução 

de problemas aditivos. E de uma forma divertida, interativa e prazerosa os alunos 

terão a oportunidade de revisar os problemas aditivos. 

 

2.3.2.12 Atividade 12 

 

ATIVIDADE 12 

Título: Modellus Problemas aditivos 

Objetivo: exercitar a modelação e resolução de problemas aditivos.  

Material: smartphones e/ou tablets e o aplicativo Modellus Problemas. 

Procedimentos: disponibilizar o aplicativo para os alunos e solicitar que eles o 
manuseie. 

Telas do aplicativo:  

            Tela do Nível 1                          Tela Nível 2                               Tela Nível 3          
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Análise a priori da atividade 12 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar a resolução de problemas de 

estruturas aditivas, por meio do aplicativo Modellus Problemas, que revisa as 

atividades aditivas desenvolvidas anteriormente. Esta atividade trabalha a parte de 

problemas aditivos do aplicativo, que é dividido em três níveis. No nível 1 o aluno 

tem que ler o problema e escrever a sentença que o representa. No nível 2 o aluno 

tem que ler o problema e escrever a sentença que o representa e sua solução. No 

nível 3 o aluno tem que solucionar o problema. Ao todo cada nível tem 18 

problemas, variando entre aritméticos e algébricos. 

A atividade poderá apresentar obstáculos operacionais, na medida em 

que os alunos não tenham acesso a smartphones ou tablets, no entanto isto pode 

ser superado pela disponibilidade de tablets com aplicativo instalado, para a 

realização da atividade em grupos de 3 a 4 alunos. A seguir apresentamos o 

material elaborada para a parte multiplicativa do experimento. 

 

2.4 ETAPA MULTIPLICATIVA 

  

A segunda etapa da intervenção refere-se aos problemas de estruturas 

multiplicativas e está organizada em 9 sessões. Iniciou-se com a aplicação do pré-

teste multiplicativo, seguido de 7 sessões destinadas a aplicação de 18 atividades e 

encerrou com o pós-teste multiplicativo. A seguir apresentamos os testes e as 

atividades que foram utilizadas em cada encontro.  

 

2.4.1 Teste multiplicativo 

 

Aqui apresentamos o teste multiplicativo e suas hipótese, o qual contém 

15 questões distribuídas entre problemas aritméticos e algébricos, sendo 6 questões 

do primeiro tipo e 9 questões do segundo, com variação na posição da incógnita (a 

  b = c e a   b = c). O objetivo deste teste é verificar o desempenho dos alunos na 

resolução de problemas multiplicativos antes e depois da sequência de atividades, 

logo ele foi aplicado tanto no pré- como no pós-teste multiplicativo.  
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Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético (9   7 = ?). Este problema pode 

ser resolvido tanto por uma soma de parcelas repetiras, somar o preço de uma barra 

de chocolate 9 vezes (7+7+7+7+7+7+7+7+7), ou pelo produto do número de barras 

pelo preço unitário (9   7).  

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético (4   72 = ?). Além disso, a questão 

é congruente semanticamente, pois a expressão “vezes mais” contida no enunciado 

do problema dá ideia de multiplicação que é a operação usada para resolver o 

problema.  

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético de divisão partitiva (96   8 = ?). Os 

erros que poderão acontecer estarão relacionados ao algoritmo da divisão. 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos não terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema aritmético (120   5 = ?). Os erros que 

poderão acontecer estarão relacionados ao algoritmo da divisão.   

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (6   ? = 84), aonde conhecendo 

uma medida elementar e uma medida produto, deseja-se determinar a outra medida 

elementar, neste caso o preço de cada camisa (84   6). 

 

 

1. Uma barra de chocolate custa R$7,00. Quanto pagarei se comprar 9 dessas 
barras?  
 

2. Bruno tem R$72,00. Mateus tem 4 vezes mais dinheiro que Bruno. Quanto tem 
Mateus?   
 

3. Pedro distribuiu R$96,00 entre seus 8 amigos. Quanto cada um recebeu? 

4. Gabriel tem R$120,00. Paulo 5 vezes menos dinheiro que Gabriel. Quanto tem 

Paulo?  

5. Comprei 6 camisas iguais e paguei R$84,00. Quanto custou cada camisa? 
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Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (3   ? = 27). Além disso, o 

problema é incongruente semanticamente, pois a expressão “vezes mais”, contida 

no enunciado do mesmo, dá ideia de multiplicação e induzirá os discentes a 

pensarem em multiplicar 27 por 3, ao invés de dividir. 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (75   ? = 25). O problema pode ser 

resolvido por divisão (75   25), ou subtraindo 25 de 75 sucessivas vezes, ou 

somando de 25 em 25 até chegar ao total que é 75. O fato de o divisor ter duas 

casas decimais poderá ser também um obstáculo para a resolução.  

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (?   15 = 180) de divisão por 

quotas, aonde se deseja determinar quantas vezes R$15,00 cabe em R$180,00 (180 

  15). Além disso, o fato do divisor ter duas casas decimais poderá ser outro 

obstáculo na resolução. Alguns alunos poderão resolver este problema subtraindo 

15 de 180 sucessivas vezes ou somando de 15 em 15 até obter o total que é 180. 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (?   6 = 24). Além de que o mesmo 

é incongruente semanticamente, pois a palavra “vezes”, contida no enunciado do 

problema, dá ideia de multiplicação e induzirá os discentes a pensarem em 

multiplicar 24 por 6 ao invés de dividir. Os alunos terão que determinar quantas 

vezes R$6,00 cabe em R$24,00, por meio de uma divisão por quotas (24   6) ou de 

subtrações ou adições sucessivas. 

9. Comprei um caderno por R$24,00 e uma caneta por R$6,00. Quantas vezes o 

caderno foi mais caro que a caneta? 

7. João tem R$25,00 e Pedro tem R$75,00. João tem quantas vezes menos 

dinheiro que Pedro? 

6. Fernanda tem 3 vezes mais bonecas que Ana. Fernanda tem 27 bonecas. 

Quantas bonecas tem Ana? 

8. Renata comprou algumas bonecas a R$15,00 cada uma e pagou um total de 

R$180,00. Qual a quantidade de bonecas que Renata comprou? 
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Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (?   2 = 68). Além disso, o 

problema é incongruente semanticamente, pois a expressão “vezes menos”, contida 

no enunciado do mesmo, dá ideia de divisão e induzirá os discentes a pensarem em 

dividir 68 por 2, ao invés de multiplicar. 

 

 

 

Análise a priori do pré-teste: esta é uma questão de produto de medidas com ideia 

de configuração retangular e apesar de ser aritmético (8   10 = ?), os alunos terão 

dificuldades em sua resolução, já que este problema depende de outra área da 

matemática (geometria) para se determinar a operação a ser utilizada na sua 

resolução, a multiplicação.  

 

Análise a priori do pré-teste: este é um problema de produto de medidas com ideia 

de distribuição. Os alunos terão dificuldades em identificar a operação a ser usada 

para resolver a questão (divisão, 56   4), já que se trata de um problema algébrico 

(?   4 = 56).  

 

 

Análise a priori do pré-teste: este é um problema de produto de medidas com ideia 

de combinatória (produto cartesiano) e apesar de ser aritmético (3   4 = ?), os 

alunos terão dificuldades em sua resolução, pois a solução deste problema depende 

de outra área da matemática (princípio fundamental da contagem) para determinar a 

operação a ser utilizada na sua resolução. E o excesso de informação no enunciado 

do problema poderá confundir o discente no momento de elaboração e execução da 

estratégia de resolução do mesmo. 

11. Um retângulo tem 8 quadrados de um metro de lado em cada linha e 10 

quadrados em cada coluna. Quantos quadrados de um metro de lado há no total 

nesse retângulo? 

13. Uma panificadora prepara bolos deliciosos. Os bolos podem ser de 3 

tamanhos (pequeno, médio ou grande) e de 4 tipos diferentes de sabores 

(morango, chocolate, brigadeiro ou laranja). Quantos tipos diferentes de bolo a 

panificadora pode prepara?  

10. Vinicius tem duas vezes menos dinheiro que Fábio. Vinicius tem R$68,00. 

Quanto tem Fábio? 

12. As 56 cadeiras de uma sala estão dispostas em fileiras e colunas. Se são 4 

as fileiras, quantas são as colunas? 
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Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico (?   7 = 28) de produto de medidas 

com ideia de combinatória, aonde conhecendo o número de possibilidades de uma 

etapa e o total de possibilidades, deseja-se determinar o número de possibilidades 

da outra etapa. Acreditamos que os alunos terão dificuldade em identificar a 

operação a ser usada para resolver a questão, divisão (28   7). 

 

 

Análise a priori do pré-teste: os alunos terão dificuldades em resolver esta 

questão, pois se trata de um problema algébrico imediato combinado, ou seja, na 

sua resolução operacional, são efetuadas mais de uma operação sem o uso 

explícito de incógnita (2   ? = 8 e 6   4 = ?). Na resolução da questão o aluno terá 

que primeiramente encontrar o preço de um abacaxi (8   2 =) e posteriormente 

multiplicar a quantidade de abacaxis pelo preço unitário (6   4 =). Segundo Magina 

et al. (2014, p. 65), “este tipo de problema torna-se mais fácil ou difícil, dependendo 

de os dois valores dados de uma mesma grandeza serem múltiplos um do outro (ou 

não serem) ”. 

 

2.4.2 Atividades de estruturas multiplicativas 

 

Agora apresentamos as atividades elaboradas para a segunda etapa de 

intervenção, com problemas multiplicativos. As atividades aqui descritas foram 

planejadas para serem desenvolvidas em 7 sessões. As atividades têm por 

finalidades levar os discentes a perceberem as regularidades e irregularidades das 

sentenças e dos problemas multiplicativos e encontrar uma regra geral para resolvê-

los. Vejamos as atividades. 

 

 

 

14. Beto ganhou algumas bermudas e 7 camisas de presente. Ele percebeu que 

poderia se arrumar de 28 maneiras diferentes, usando uma bermuda e uma 

camisa. Quantas bermudas Beto ganhou de presente? 

15. Dois abacaxis custam R$ 8,00. Quanto pagarei por 6 desses abacaxis? 
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2.4.2.1 Atividade 13 

 

ATIVIDADE 13 

Título: multiplicação na igualdade 

Objetivo: descobrir quando por meio da multiplicação uma igualdade permanece 

verdadeira. 

Material: roteiro da atividade, borracha e lápis ou caneta.  

Procedimento: preencha o quadro a seguir. 

 

Valores a = b 

A expressão  
a = b 

é verdadeira? 
a   c = b   d 

A expressão  

a   c = b   d  
é verdadeira?  

Sim Não Sim Não 

a = 5 
b = 5 
c = 3 
d = 3 

      

a = 4 
b = 4 
c = 6 
d = 6 

      

a = 2 
b = 2 
c = 7 
d = 7 

      

a = 8 
b = 8 
c = 4 
d = 4 

      

a = 3 
b = 3 
c = 4 
d = 2 

      

a = 5  
b = 5 
c = 1 
d = 6 

      

a = 2 
b = 2 
c = 4 
d = 7 

      

a = 9 
b = 2 
c = 3 
d = 3 

      

a = 10 
b = 5 
c = 4 
d = 4 
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a = 7 
b = 1 
c = 6 
d = 6 

      

a = 2 
b = 8 
c = 12 
d = 3 

      

a = 4 
b = 5 
c = 10 
d = 8 

      

a = 6 
b = 9 
c = 6 
d = 4 

      

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori da atividade 13 

Os alunos não terão dificuldades em observar que quando uma igualdade 

é verdadeira, multiplicando-se os dois membros da igualdade por um mesmo 

número, ela permanecerá verdadeira. As dificuldades que poderão surgir estarão 

relacionadas à tabuada. 

 

2.4.2.2 Atividade 14 

 

ATIVIDADE 14 

 

Título: divisão na igualdade 

Objetivo: descobrir quando por meio da divisão uma igualdade permanece 

verdadeira. 

Material: roteiro da atividade, borracha e lápis ou caneta.  

Procedimento: preencha o quadro a seguir. 
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Valores a = b 

A expressão  
a = b 

é verdadeira? 
a   c = b   d 

A expressão  

a   c = b   d  
é verdadeira? 

Sim Não Sim Não 

a = 14 
b = 14 
c = 2 
d = 2 

      

a = 8 
b = 8 
c = 4 
d = 4 

      

a = 15 
b = 15 
c = 5 
d = 5 

      

a = 9 
b = 9 
c = 3 
d = 3 

      

a = 12 
b = 12 
c = 2 
d = 3 

      

a = 18 
b = 18 
c = 6 
d = 9 

      

a = 24 
b = 24 
c = 4 
d = 3 

      

a = 4 
b = 3 
c = 1 
d = 1 

      

a = 10 
b = 20 
c = 5 
d = 5 

      

a = 12 
b = 18 
c = 6 
d = 6 

      

a = 8 
b = 16 
c = 2 
d = 4 

      

a = 9 
b = 21 
c = 3 
d = 7 
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a = 10 
b = 25 
c = 2 
d = 5 

      

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

Análise a priori da atividade 14 

Os alunos não terão dificuldades em observar que dividindo os dois 

membros de uma igualdade por um mesmo número diferente de zero, a igualdade 

permanecerá verdadeira. Com o intuito de minimizar as dificuldades relacionadas ao 

cálculo da divisão, todos os divisores possuem um algarismo e variam de 2 a 9.  

 

2.4.2.3 Atividade 15 

 

ATIVIDADE 15 

Título: Modellus Problemas sentenças multiplicativas 

Objetivo: determinar o valor desconhecido de uma sentença matemática 

multiplicativa.  

Material: smartphones e/ou tablets e o aplicativo Modellus Problema. 

Procedimentos: disponibilizar o aplicativo para os alunos e solicitar que eles o 

manuseie. 

Telas do aplicativo:  

       Tela do Nível 1                              Tela Nível 2                               Tela Nível 3                   
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Análise a priori da atividade 15 

Esta atividade foi desenvolvida para trabalhar a determinação do valor 

desconhecido em sentenças matemáticas multiplicativas, com variação da incógnita 

nas três possíveis posições, por meio do princípio multiplicativo da igualdade. A 

referida atividade está localizada na parte multiplicativa do aplicativo, 

especificamente em “Sentença Multiplicativas”, que é dividida em três níveis. No 

nível 1 o aluno terá que determinar o valor desconhecido em sentenças matemáticas 

dos tipos: a   b = ? e a   b = ?. No nível 2 o discente terá que determinar o valor 

desconhecido em sentenças dos tipos: ?   b = c e ?   b = c. No nível 3 o educando 

terá que determinar o valor desconhecido em sentenças dos tipos: a   ? = c e a   ? 

= c. 

A atividade poderá apresentar obstáculos operacionais, na medida em 

que os alunos não tenham acesso a smartphones ou tablets, no entanto isto pode 

ser superado pela disponibilidade de tablets com aplicativo instalado, para a 

realização da atividade em grupos de 3 a 4 alunos. 

 

2.4.2.4 Atividade 16 

 

ATIVIDADE 16 

Título: sentenças multiplicativas 

Objetivo: praticar a resolução de sentenças matemáticas multiplicativas. 

Material: roteiro da atividade, borracha e lápis ou caneta.  

Procedimento: entregar a cada aluno uma lista com as questões, solicitar que 
resolvam individualmente. 

a) 2   7 = ?                                   b) 5   4 = ?                             c) 6   3 = ?  

d) 9   8 = ?                                  e) ?   2 = 12                            f) ?   4 = 28  

g) ?   16 = 32                              h) ?   9 = 45                            i) 6   ? = 24                                             

j) 15   ? = 60                               k) 5   ? = 50                            l) 20   ? = 160  

m)  8   2 = ?                                n) 18   6 = ?                           o) 36   4 = ?  

p) 90   15 = ?                              q) ?   5 = 11                            r) ?   8 = 12  

s) ?   10 = 20                               t) ?   25 = 14                          u) 30   ? = 6  

v) 56   ? = 7                                x) 84   ? = 12                           z) 100   ? = 2 
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Análise a priori da atividade 16 

Esta é uma atividade de fixação de sentenças multiplicativas e esperamos 

que as experiências adquiridas nas atividades anteriores, sirvam de suporte para a 

compreensão desta. 

 

2.4.2.5 Atividade 17 

 

ATIVIDADE 17 

Título: questões multiplicativas 1  

Objetivo: descobrir uma lei geral para resolver problemas multiplicativos com uma 
operação em situações com valores monetários. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis. 

Procedimentos: dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, entregar a cada grupo 
uma lista com questões e solicitar que a resolvam. 

1. Bruna comprou 3 camisetas a R$21,00 cada uma. Qual o valor total gasto na 

compra das 3 camisetas? 

a) Quantas camisetas Bruna comprou? __________________________________ 

b) Qual o valor de cada camiseta? ______________________________________ 

c) O que a questão pede?  ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Qual o valor total gasto na compra das 3 camisetas?  _____________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar o valor total a pagar na compra das camisetas? 

___________________________________________________________________ 

2. Luan comprou 7 canetas a R$8,00 cada uma. Quanto ele pagou pelas 7 canetas? 

a) Quantas canetas Luan comprou? _____________________________________ 

b) Qual o preço de uma caneta? ________________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação?  _________________________________ 

e) Quanto ele pagou pelas 7 canetas? ____________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar o valor total a pagar na compra das canetas? 

___________________________________________________________________ 

3. Paulo dividiu igualmente R$36,00 entre seus três sobrinhos. Quanto cada um 

recebeu? 

a) Quanto Paulo dividiu entre seus três sobrinhos? ________________________ 
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b) Quantos sobrinhos tem Paulo? _______________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quanto cada sobrinho recebeu? ______________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

4. Aline comprou 6 garrafas de refrigerante e pagou um total de R$42,00. Quanto 

custou cada garrafa de refrigerante? 

a) Quantas garrafas de refrigerante Aline comprou? _________________________ 

b) Quanto Aline pagou no total? _________________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quanto custou cada garrafa de refrigerante? ____________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar o preço de cada refrigerante? 
___________________________________________________________________ 

5. Comprei 8 blusas iguais e paguei um total de R$72,00. Qual o preço de cada 

blusa? 

a) Quantas blusas comprei? ____________________________________________ 

b) Quanto gastei no total?  _____________________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Qual o preço de cada blusa?   ________________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar o preço de cada blusa? 

___________________________________________________________________ 

6. Fábio dividiu igualmente R$100,00 entre alguns amigos e cada um recebeu 

R$20,00. Entre quantos amigos Fábio dividiu o dinheiro? 

a) Quanto Fábio dividiu entre seus amigos? _______________________________ 

b) Quanto cada um recebeu? ___________________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Entre quantos amigos Fábio dividiu o dinheiro? __________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

7. André comprou alguns doces a R$5,00 cada um e pagou R$60,00. Quantos 

doces André comprou?  

a) Quanto custou cada doce? __________________________________________ 

b) Quanto André pagou pelos doces? ____________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantos doces André comprou? ______________________________________ 
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f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar a quantidade de doces comprados por André? 

___________________________________________________________________ 

8. Bia comprou alguns brinquedos a R$12,00 cada um e pagou um total de 

R$120,00. Quantos brinquedos Bia comprou? 

a) Quanto custou cada brinquedo? ______________________________________ 

b) Quanto Bia pagou pelos brinquedos? __________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantos brinquedos Bia comprou? ____________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar a quantidade de brinquedos comprados por Bia? 

___________________________________________________________________ 

9. Comprei uma bicicleta por certo valor e vou pagá-la em 4 prestações iguais de 

R$80,00 cada uma. Qual o valor total pago pela bicicleta? 

a) Em quantas prestações a bicicleta será paga? ___________________________ 

b) Qual o preço de cada prestação? _____________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Qual o valor total pago pela bicicleta? __________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

De acordo com as resoluções anteriores, como fazer para determinar o valor 

total a pagar na compra de objetos iguais?  

Vamos organizar as informações das questões na tabela. 

QUESTÃO SENTENÇA CÁLCULO OPERAÇÃO 

1    

2    

3    

4    

5    

6    

7    

8    

9    

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 
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Análise a priori da atividade 17 

Esta atividade tem por finalidade conduzir os alunos a descobrirem uma 

lei geral para resolvê-la. E os questionamentos no final das questões Q1, Q2, Q4, Q5, 

Q7 e Q8 serão formas de levar os alunos a pensarem na sentença construída. A 

interrogação no final da atividade “de acordo com as resoluções anteriores, como 

fazer para determinar o valor total a pagar na compra de objetos iguais?” pretende 

levar os alunos a descobrirem uma lei geral relacionada a situações de compra e 

venda, ou seja, a quantidade total a pagar. Esperamos que os discentes consigam 

chegar a seguinte relação: 

 

 

Os alunos poderão sentir dificuldades em compreender como desenvolver 

esta atividade, pois a mesma refere-se ao campo conceitual multiplicativo e possui 

sentenças matemáticas diferentes das atividades anteriores (a   b = c; a   b = c). 

No final da atividade há um quadro para os discentes preencherem, de acordo com 

suas resoluções, a sentença, o cálculo e a operação usada para resolver cada 

questão. O quadro terá a seguinte composição 

Quadro 31 - Quadro preenchido da atividade 17 

QUESTÃO SENTENÇA CÁLCULO OPERAÇÃO 

1 3   21 = ? 3   21 = Multiplicação 

2 7   8 = ? 7   8 = Multiplicação 

3 36   3 = ? 36   3 = Divisão 

4 6   ? = 42 42   6 = Divisão 

5 8   ? = 72 72   8 = Divisão 

6 100   ? = 20 100   20 = Divisão 

7 ?   5 = 60 60   5 = Divisão 

8 ?   12 = 120 120   12 = Divisão 

9 ?   4 = 80 80   4 = Multiplicação 
Fonte: Autor (2017) 

Os objetivos deste quadro são fazer os alunos perceberem a diferença no 

modelo de sentença de acordo com o tipo de problema multiplicativo: aritmético e 

algébrico, reverem todos os procedimentos desenvolvidos no decorre das 

resoluções e cheguem à seguinte conclusão: quando a interrogação fica isolada em 

um dos lados da igualdade (problema aritmético), o valor desconhecido é 

encontrado diretamente por meio da mesma operação presente na sentença. E, 

quando a interrogação não fica isolada em um dos lados da igualdade (problema 

Quantidade de mercadoria   Preço por unidade = Preço total a pagar 
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algébrico), a operação usada para encontrar o valor desconhecido é inversa à da 

sentença. 

 

2.4.2.6 Atividade 18 

 

ATIVIDADE 18 

Título: questões multiplicativas 2 

Objetivo: descobrir uma lei geral para resolver problemas multiplicativos com uma 
operação em situações sem valores monetários.  

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis.  

Procedimentos: dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, entregar a cada grupo 
uma lista com questões e solicitar que a resolvam. 

1. Uma doceira gasta 4 ovos em cada bolo. Ela vai fazer 6 bolos. Quantos ovos ela 

precisar comprar? 

a) Quantos ovos a doceira gasta em cada bolo? ___________________________ 

b) Quantos bolos ela vai fazer? ________________________________________ 

c) O que a questão pede?  ____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? _________________________________ 

e) Quantos ovos ela precisa comprar? ___________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar o total de ovos gastos com os 6 bolos? 

___________________________________________________________________ 

2. Tiago tem 35 quilos de arroz para distribuir igualmente em 5 pacotes. Quantos 

quilos de arroz ficarão em cada pacote? 

a) Quantos quilos de arroz Tiago tem para distribuir? ________________________ 

b) Quantos pacotes serão formados? ____________________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantos quilos de arroz ficarão em cada pacote? _________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

3. Rafael tem 189 livros para dividir igualmente em 9 caixas. Quantos livros ficarão 

em cada caixa? 

a) Quantos livros Rafael tem para dividir? _________________________________ 

b) Em quantas caixas eles serão colocados? ______________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação?  _________________________________ 

e) Quantos livros ficarão em cada caixa?  _________________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 



176 

   

4. O médio mandou André tomar 28 comprimidos em 7 dias. Ele tem que tomar a 

mesma quantidade de comprimidos todos os dias. Quantos comprimidos ele tem 

que tomar por dia? 

a) Quantos comprimidos o médio mandou André tomar? _____________________ 

b) Durante quantos dias André tomará os comprimidos? _____________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantos comprimidos ele tem que tomar por dia? ________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar quantos comprimidos André tem que tomar por dia? 

___________________________________________________________________ 

5. A mãe de Bruna preparou 90 doces para a festinha de seu aniversário. Ela 

distribuiu igualmente essa quantidade entre seus convidados e cada um recebeu 6 

doces. Quantos convidados havia no aniversário de Bruna?   

a) Quantos doces a mãe de Bruna preparou? ______________________________ 

b) Quantos doces cada convidado recebeu? _______________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantos convidados havia no aniversário de Bruna? ______________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

6. Flávio distribuiu igualmente 70 bombons em alguns pacotes. Cada pacote ficou 

com 10 bombons. Quantos pacotes de bombons Flávio fez? 

a) Quantos bombons Flávio distribuiu? ___________________________________ 

b) Quantos bombons ficaram em cada pacote? ____________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantos pacotes de bombons Flávio fez? _______________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

7. Júnior comprou 56 bombons. Eles vieram embalados em algumas caixas com 4 

bombons em cada caixa. Quantas caixas de bombons Júnior comprou? 

a) Quantos bombons Júnior comprou? ___________________________________ 

b) Quantos bombons havia em cada caixa? _______________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantas caixas de bombons Júnior comprou? ___________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

Como você fez para determinar a quantidade de caixas de bombons que Júnior 

comprou? __________________________________________________________ 
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8. Carlos dividiu igualmente certa quantia de bolas de gude entre seus 17 alunos. Se 

cada um recebeu 3 bolas, quantas bolas de gude Carlos tinha para dividir com seus 

alunos? 

a) Quantos alunos Carlos tem? _________________________________________ 

b) Quantas bolas de gude cada aluno recebeu? ____________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantas bolas de gude Carlos tinha para dividir entre seus alunos? __________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

9. José preparou alguns docinhos em seu aniversário e os distribuiu igualmente 

entre seus 30 colegas. Cada um recebeu 8 docinhos. Quantos docinhos José 

preparou para distribuir?  

a) Entre quantos colegas José distribui os docinhos? ________________________ 

b) Quantos docinhos cada colega recebeu?  _______________________________ 

c) O que a questão pede? _____________________________________________ 

d) Que sentença representa a situação? __________________________________ 

e) Quantos docinhos José preparou para distribuir? _________________________ 

f) Qual a operação usada para resolver a questão? _________________________ 

De acordo com as resoluções anteriores, como fazer para determinar a 

quantidade total de objetos? 

__________________________________________________________________ 

Observações: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

Conclusão: 

___________________________________________________________________

___________________________________________________________________

__________________________________________________________________ 

 

Análise a priori da atividade 18 

Os alunos terão dificuldades nesta atividade, visto que envolve problemas 

de estrutura multiplicativa aritméticos e algébricos, em situações sem valores 

monetários. Acreditamos que nas questões algébricas (Q4, Q5, Q6, Q7, Q8 e Q9) as 

dificuldades serão maiores do que nas aritméticas (Q1, Q2 e Q3) devido ao fato da 

operação usada para resolver o problema ser inversa à da sentença. Novamente, as 
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interrogações no final das questões devem levar os discentes a refletirem sobre uma 

forma de organizar a sentença, com base na relação entre as variáveis. 

 

2.4.2.7 Atividade 19 

 

ATIVIDADE 19 

Título: questões multiplicativas 3 

Objetivo: praticar a resolução de problemas multiplicativos em situações com e 
sem valores monetários. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e lápis ou caneta. 

Procedimentos: entregar uma lista de questões a cada aluno e pedir que 
resolvam individualmente. 

1. Uma barra de chocolate custa R$15,00. Quanto pagarei por 3 dessas barras? 

2. Marcelo tem R$65,00. Gabriel tem 2 vezes mais dinheiro que Marcelo. Quanto 

tem Gabriel?   

3. Ana distribui R$150,00 entre suas 5 amigas. Quanto cada uma recebeu? 

4. Danilo tem R$240,00. Lucas 6 vezes menos dinheiro que Danilo. Quanto tem 

Lucas? 

5. Comprei 4 bermudas iguais e paguei R$136,00. Quanto custou cada bermuda? 

6. Luísa tem 5 vezes mais bonecas que Ane. Luísa tem 65 bonecas. Quantas 

bonecas tem Ane? 

7. Pedro tem R$20,00 e Tadeu tem R$140,00. Pedro tem quantas vezes menos 

dinheiro que Tadeu? 

8. Maria tem 15 bonecas e Talita tem 30. Maria tem quantas vezes menos 

bonecas que Talita? 

9. Camila comprou algumas bonecas a R$10,00 cada uma e pagou um total de 

R$200,00. Qual a quantidade de bonecas que Camila comprou? 

10. Comprei um caderno por R$36,00 e uma caneta por R$4,00. Quantas vezes o 

caderno foi mais caro que a caneta? 

11. Carlos tem 2 vezes menos dinheiro que João. Carlos tem R$38,00. Quanto 

tem João? 

12. Bia tem 7 vezes menos figurinhas que Carol. Bia tem 8 figurinhas. Quantas 

figurinhas tem Carol? 
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Análise a priori da atividade 19 

Esta é uma atividade de fixação das relações estabelecidas nas 

atividades anteriores e apesar da ausência de itens interrogativos acreditamos que 

os alunos não terão dificuldades em resolver os problemas, devido ao fato de 

situações-problema como estas já terem sido trabalhadas em outras atividades. 

 

2.4.2.8 Atividade 20 

 

ATIVIDADE 20 

Título: questões multiplicativas 4 

Objetivo: praticar a resolução de problemas multiplicativos com mais de uma 
operação. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis.  

Procedimentos: entregar uma lista de questões a cada aluno e pedir que 
resolvam individualmente. 

1. Dois abacaxis custam R$14,00. Quanto pagarei por 5 desses abacaxis? 

2. Dona Benta usa 18 ovos para fazer 6 bolos. Quantos ovos ela precisa para 

fazer 7 bolos? 

3. Paguei R$45,00 por 5 Kg de carne. Quanto custam 3 Kg dessa carne? 

4. Dona Bete usa 28 latas de chocolate para confeitar 7 bolos. Quantas latas de 

chocolate ela usará para confeitar 3 bolos? 

5. Quatro quilos de camarão custam R$32,00. Paguei R$48,00 por alguns quilos 

de camarão. Quantos quilos de camarão comprei? 

6. Dona Maria usa 12 ovos para fazer 3 bolos. Ela usou 28 ovos para fazer alguns 

bolos.  Quantos bolos ela fez? 

7. Seis maçãs custam R$12,00. Paguei R$32,00 por algumas maçãs. Quantas 

maçãs comprei? 

8. Carla usa 54 novelos de lã para fazer 9 cachecóis. Ela usou 30 novelos de lã 

para fazer alguns cachecóis. Quantos cachecóis ela fez? 

Análise a priori da atividade 20 

Esta atividade envolve questões multiplicativas algébricas combinadas 

com a ausência dos itens interrogativos em cada questão. Isso pode trazer 

dificuldades para os alunos resolverem os problemas, visto que os itens 

interrogativos conduziam o processo de resolução das questões. Porém, espera-se 
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que as experiências adquiridas nas atividades anteriores, sirvam de suporte para a 

compreensão desta e que os alunos consigam identificar as relações existentes nos 

enunciados dos problemas, obtendo êxito na resolução dos mesmos. 

 

2.4.2.9 Atividade 21 

 

ATIVIDADE 21 

Título: total de quadradinhos 

Objetivo: descobrir uma maneira prática de determinar o total de quadradinhos 

contidos em um retângulo. 

Materiais necessários: folha de retângulos, roteiro da atividade, lápis ou caneta. 

Procedimentos:  

 dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, entregar a cada grupo o roteiro 

da atividade; 

 determine o número de quadradinhos em cada linha dos retângulos da folha 

de retângulos; 

 determine o número de quadradinhos em cada coluna dos retângulos da 

folha de retângulos; 

 determine o total de quadradinhos em cada retângulo da folha de 

retângulos. 

Com os dados obtidos preencha o quadro abaixo: 

Figura  1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Nº de quadradinhos 
em cada linha  

          

Nº de quadradinhos 
em cada coluna 

          

Total de 
quadradinhos 

          

Descubra uma maneira de se obter o total de quadradinhos de um retângulo sem 

contar os quadradinhos. 

Observações: 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 

Conclusão: 
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
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Análise a priori da atividade 21 

Os discentes não terão dificuldades no desenvolvimento desta atividade, 

pois a mesma se baseia na observação e na contagem de quadradinhos contidos 

em cada figura da folha de retângulos (Apêndice F). Ao final da atividade os alunos 

terão que preencher uma tabela com o número de quadradinhos em cada linha e 

coluna dos retângulos da folha de retângulos e a partir disso observar que o total de 

quadradinhos contidos em um retângulo é igual ao produto do número de 

quadradinhos em cada linha pelo número de quadradinhos em cada coluna.  

 

2.4.2.10 Atividade 22 

 

ATIVIDADE 22 

Título: questões multiplicativas 5 

Objetivo: praticar a resolução de questões com ideia de configuração retangular. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e lápis ou caneta.  

Procedimentos: dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, entregar a cada grupo 

uma lista com questões e solicitar que a resolvam. 

1. Um retângulo tem 5 quadradinhos em cada linha e 8 quadradinhos em cada 

coluna. Quantos quadradinhos há no total neste retângulo? 

2. Numa sala as cadeiras estão dispostas em 6 fileiras e 7 colunas. Quantas 

cadeiras há nessa sala?  

3. Num auditório, as cadeiras estão dispostas em 12 fileiras e 15 colunas. Quantas 

cadeiras há no auditório? 

4. Um retângulo contém 96 quadrados de um metro de lado. Se em cada linha do 

retângulo há 6 quadrados, então quantos quadrados há em cada coluna desse 

retângulo?  

5. As 20 cadeiras de uma sala estão dispostas em fileiras e colunas. Se são 4 as 

fileiras, quantas são as colunas? 

6. Para azulejar uma parede de sua casa, seu Armando precisa de 72 azulejos. Se 

eles estão dispostos em 9 fileiras, quantos azulejos há em cada fileira? 

7. Um retângulo contém 32 quadrados de um metro de lado. Se em cada coluna 

do retângulo há 4 quadrados, então quantos quadrados há em cada linha desse 

retângulo?  

8. Um teatro possui 180 poltronas, dispostas em fileiras e colunas. Se são 9 as 

colunas, quantas são as fileiras? 
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9. Em um ônibus escolar cabem 48 estudantes sentados. Cada fileira do ônibus 

tem 6 poltronas. Quantas fileiras há nesse ônibus? 

Análise a priori da atividade 22 

Esta atividade trabalha questões de produto de medidas com a ideia de 

configuração retangular, divididos em problemas aritméticos e algébricos. 

Esperamos que as experiências adquiridas na atividade anterior possam minimizar 

ou até mesmo sanar as dificuldades que poderão surgir no desenvolvimento desta 

atividade. Os alunos terão mais dificuldades nos problemas algébricos (Q4, Q5, Q6, 

Q7, Q8, e Q9) do que nos aritméticos (Q1, Q2 e Q3). Estas dificuldades podem se 

acentuar nas questões em que o divisor tem duas casas decimais. 

 

2.4.2.11 Atividade 23 

 

ATIVIDADE 23 
Título: questões multiplicativas 6  

Objetivo: descobrir uma lei geral para resolver questões de contagem. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis. 

Procedimentos: dividir a turma em grupos de 3 a 4 alunos, entregar a cada grupo 

uma lista com questões e solicitar que a resolvam. 

1. Para a festa de São João de uma escola, 6 meninos e 5 meninas querem dançar 

quadrilha. Se todos os meninos dançarem com todas as meninas, quantos pares 

diferentes podem ser formados? 

2. Carlos tem duas calças e 3 camisas. De quantas maneiras diferentes ele poderá 

se vestir, usando uma calça e uma camisa? 

3. Numa lanchonete há 9 tipos de sucos. Eles são servidos em copos de 3 

tamanhos. De quantas maneiras você pode tomar um suco? 

4. Há 2 caminhos da cidade A para cidade B e 4 caminhos da cidade B para cidade 

C. De quantas maneiras diferentes uma pessoa pode ir da cidade A para a cidade C 

passando pela cidade B?  

5. Numa lanchonete há 3 sabores de suco, 2 tipos de salgados e 4 tipos de doces. 

De quantas maneiras diferentes você pode escolher um lanche, comprando um 

suco, um salgado e um doce? 

6. Vou dar uma festa de aniversário e servirei sanduíches. Para fazer os sanduíches 

comprei 7 tipos de queijo, 3 tipos de patê e 5 tipos de pães. Quantos tipos diferentes 

de sanduíches podem ser preparados, sabendo que todos vêm acompanhados de 

um tipo de pão, um tipo de queijo e um tipo de patê? 
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7. Uma panificadora prepara bolos deliciosos. Os bolos podem ser de 3 tamanhos 

(pequeno, médio ou grande), de duas formas (quadrada ou redonda) e de 6 tipos 

diferentes de sabores (morango, chocolate, brigadeiro, coco, banana ou laranja). 

Quantos tipos diferentes de bolo a panificadora pode preparar? 

8. Pedro tem 5 camisas, 4 bermudas e 3 pares de sapatos. De quantas maneiras 

diferentes ele pode ser arrumar usando uma camisa, uma bermuda e um par de 

sapatos? 

Vamos organizar as informações das questões no quadro. 

Situação 
Nº de 

etapas 
Possibilidades 

da 1º etapa 
Possibilidades 

da 2º etapa 
Possibilidades 

da 3º etapa 
Total de 

Possibilidades 
      

      

      

      

      

      

      

      

Observações: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________ 
 
Conclusão: 
___________________________________________________________________
___________________________________________________________________
__________________________________________________________________ 
 

Análise a priori da atividade 23 

Esta atividade trabalha questões com ideia de contagem do tipo aritmético 

com duas e três etapas (a   b = ? e a   b   c = ?). Os alunos terão dificuldades no 

desenvolvimento desta atividade, pois a resolução das questões deverá ser feita, 

inicialmente, de forma empírica. E no final da atividade eles devem preencher um 

quadro com a situação, o número de etapas, o número de possibilidades de cada 

etapa e o total de possibilidades.  

O número de etapas de escolhas, o excesso de informação no enunciado 

e o fato desses tipos de problemas dependerem de outra área da matemática 

(princípio fundamental da contagem) para determinar a operação a ser utilizada na 

sua resolução poderão acarretar em obstáculos para os alunos elaborarem e 

executarem uma estratégia de resolução do problema. A seguir temos o 

preenchimento do quadro da atividade. 



184 

   

Quadro 32 - Quadro preenchido da atividade 23 

Situação 
Nº de 

Etapas 
Possibilidades 

da 1º Etapa 
Possibilidades 

da 2º Etapa 
Possibilidades 

da 3º Etapa 
Total de 

Possibilidades 

Formar pares 2 6 5 X 30 

Vestuário 2 2 3 X 6 

Tomar um suco 2 9 3 X 27 

Caminhos 2 3 4 X 12 

Lanche 3 3 2 4 24 

Sanduíches 3 7 3 5 105 

Bolos 3 3 2 6 36 

Vestuário 3 5 4 3 60 

Fonte: Autor (2017) 

A partir da observação e preenchimento do quadro os discentes deverão 

concluir que o total de possibilidades é igual ao produto entre as possibilidades de 

cada etapa. 

 

2.4.2.12 Atividade 24 

 

ATIVIDADE 24 

Título: questões multiplicativas 7 

Objetivo: praticar a resolução de problemas de contagem. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis.  

Procedimentos: entregar uma lista de questões a cada aluno e pedir que 
resolvam individualmente. 

1. Numa lanchonete há quatro tipos de suco. Eles são servidos em copos de dois 

tamanhos. De quantas maneiras diferentes você pode escolher um suco para 

tomar? 

2. Beto tem 12 camisetas e 5 bermudas. De quantas maneiras diferentes ele pode 

se vestir, usando uma camiseta e uma bermuda? 

3. Douglas foi a uma lanchonete. No cardápio havia três opções de comida 

(sanduíche, pizza e coxinha), dois tipos de bebida (suco e refrigerante) e cinco 

opções de sobremesa (sorvete, pudim, creme, brigadeiro e churros). De quantas 

maneiras diferentes Douglas poderá lanchar combinando um tipo de comida, um 

tipo de bebida e um tipo de sobremesa? 

4. Uma panificadora prepara bolos deliciosos. Os bolos podem ser de 3 tamanhos, 

de três formas e de 4 tipos diferentes de sabores. Quantos tipos diferentes de bolo 

a panificadora pode preparar? 

5. Maria ganhou algumas saias e 9 blusas de presente em seu aniversário. Ela 

percebeu que com as peças de roupa que ganhou poderia se arrumar de 36 

maneiras diferentes, usando uma saia e uma blusa. Quantas saias Maria ganhou 

de presente? 
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Análise a priori da atividade 24 

Esta é uma atividade de fixação de problemas de contagem. As questões 

estão divididas em dois grupos, aritméticas e algébricas. As quatro primeiras 

questões são aritméticas variando o número de etapas de escolhas, duas ou três 

etapas. As cinco últimas são algébricas, aonde conhecendo o total de possibilidades 

e o número de possibilidades de uma ou duas etapas, deseja-se determinar o 

número de possibilidades da outra etapa. Os discentes terão dificuldades nos 

problemas algébricos (Q5, Q6, Q7, Q8 e Q9), pois é necessária a ideia de 

reversibilidade entre as operações de multiplicação e divisão para solucionar essas 

questões. 

 

2.4.2.13 Atividade 25 

 

ATIVIDADE 25 

Título: baralho das sentenças multiplicativas 

Participantes: de 4 a 6.  

Objetivo do jogo: praticar a modelação de problemas multiplicativas.  

Material: baralho com 72 cartas, sendo: 36 cartas-problema e 36 cartas-sentença. 

Regras: 

1- As cartas são embaralhadas.  

6. Um comerciante possui 8 tipos de sucos e deseja preparar alguns tipos de 

sanduíches, para poder oferecer 48 tipos de lanches aos seus clientes. Quantos 

tipos de sanduíche ele precisa preparar?   

7. Há 24 caminhos diferentes para uma pessoa ir da cidade A para a cidade C 

passando pela cidade B. Se há 4 caminhos da cidade A para cidade B, então 

existem quantos caminhos da cidade B para a cidade C? 

8. Uma panificadora prepara 18 tipos de bolos deliciosos. Um cliente pode 

escolher o tamanho, a forma e o sabor do bolo. Sabendo que a panificadora 

oferece 3 tamanhos diferentes de bolo e duas formas (quadrada ou redonda), 

entre quantos tipos diferentes de sabores de bolo um cliente pode escolher? 

9. Bruno ganhou algumas bermudas, 5 camisas e 2 pares de tênis de presente em 

seu aniversário. Ele percebeu que com as peças de roupa que ganhou poderia se 

arrumar de 40 maneiras diferentes, usando uma bermuda, uma camisa e um par 

de tênis. Quantas bermudas Bruno ganhou de presente? 
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2- Cada jogador recebe seis cartas e as demais são deixadas com a face virada 
para baixo sobre a mesa. 

3- Os jogadores decidem quem inicia a partida. 

4- Os jogadores devem compor pares válidos de carta-problema e carta-sentença. 

5- Um par de cartas é válido quando a sentença da carta-sentença representa o 
enunciado do problema da carta-problema. 

6- Na sua vez de jogar, cada jogador compra uma carta da mesa e descarta uma 
carta, que fica com a face virada para cima na mesa. 

7- O vencedor da partida é o jogador que compuser primeiro três pares de cartas 
válidas. 

Análise a priori da atividade 25 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar, por meio do jogo, a resolução 

de problemas multiplicativos, trabalhando a sentença da modelação dos problemas. 

Os modelos de cartas das atividades 25, 26 e 27 estão no Apêndice E. 

 

2.4.2.14 Atividade 26 

 

ATIVIDADE 26 

Título: pif-paf dos problemas multiplicativos 

Participantes: de 4 a 6.  

Objetivo do jogo: praticar a resolução de problemas envolvendo estruturas 
multiplicativas com o auxílio da calculadora.  

Material: calculadora; baralho com 108 cartas, sendo: 36 cartas-problema, 36 
cartas-sentença e 36 cartas-solução. 

Regras: 
1- As cartas são embaralhadas.  

2- Cada jogador recebe nove cartas e as demais são deixadas com a face virada 
para baixo sobre a mesa. 

3- Os jogadores decidem quem inicia a partida. 

4- Os jogadores devem compor ternas válidas de carta-problema, carta-sentença e 
carta-solução. 

5- Uma terna de cartas é válida quando a sentença da carta-sentença representa 
o enunciado do problema da carta-problema e a carta-solução contiver a solução 
do problema da carta-problema. 

6- Na sua vez de jogar, cada jogador compra uma carta da mesa e descarta uma 
carta, que fica com a face virada para cima na mesa. 

7- O vencedor da partida é o jogador que compuser primeiro três ternas de cartas 
válidas. 
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Análise a priori da atividade 26 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar, por meio do jogo, a resolução de 

problemas multiplicativos, trabalhando a sentença da modelação e sua solução. 

 

2.4.2.15 Atividade 27 

 

ATIVIDADE 27 

Título: baralho dos problemas multiplicativos 

Participantes: de 4 a 6.   

Objetivo do jogo: praticar a resolução de problemas envolvendo estruturas 
multiplicativas.  

Material: calculadora; baralho com 72 cartas, sendo: 36 cartas-problema e 36 
cartas-solução. 

Regras: 

1- As cartas são embaralhadas.  

2- Cada jogador recebe seis cartas e as demais são deixadas com a face virada 
para baixo sobre a mesa. 

3- Os jogadores decidem quem inicia a partida. 

4- Os jogadores devem compor pares válidos de carta-problema e carta-solução.  

5- Um par de cartas é válido quando a solução da carta-solução contiver a solução 
do problema da carta-problema. 

6- Na sua vez de jogar, cada jogador compra uma carta da mesa e descarta uma 
carta, que fica com a face virada para cima na mesa. 

7- O vencedor da partida é o jogador que compuser primeiro três pares de cartas 
válidas. 

Análise a priori da atividade 27 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar, por meio do jogo, a resolução 

de problemas multiplicativos. E de uma forma divertida, interativa e prazerosa os 

alunos terão a oportunidade de revisar os diferentes tipos de problemas 

multiplicativos. 
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2.4.2.16 Atividade 28 

 

ATIVIDADE 28 

Título: Modellus Problemas multiplicativos 

Objetivo: exercitar a modelação e resolução de problemas multiplicativos.  

Material: smartphones e/ou tablets e o aplicativo Modellus Problema. 

Procedimentos: disponibilizar o aplicativo para os alunos e solicitar que eles o 
manuseie. 

Telas do aplicativo:  

       Tela do Nível 1                              Tela Nível 2                               Tela Nível 3                   

     

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

Análise a priori da atividade 28 

Esta atividade foi desenvolvida para fixar a resolução de problemas de 

estruturas multiplicativas, por meio do aplicativo Modellus Problema, que revisa as 

atividades multiplicativas desenvolvidas anteriormente. Esta atividade trabalha a 

parte de problemas multiplicativos do aplicativo, que é dividido em três níveis. No 

nível1 o aluno tem que ler o problema e escrever a sentença que o representa. No 

nível 2 o aluno tem que ler o problema e escrever a sentença que o representa e sua 

solução. No nível 3 o aluno tem que solucionar o problema. Ao todo cada nível tem 

18 problemas, variando entre aritméticos e algébricos. 

A atividade poderá apresentar obstáculos operacionais, na medida em 

que os alunos não tenham acesso a smartphones ou tablets, no entanto isto pode 
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ser superado pela disponibilidade de tablets com aplicativo instalado, para a 

realização da atividade em grupos de 3 a 4 alunos. 

 

2.4.2.17 Atividade 29 

 

ATIVIDADE 29 

Título: multiplicando com os dedos das mãos 

Objetivo: aprender a tabuada dos números maiores que 5. 

Material: roteiro da atividade. 

Procedimentos: entregar o roteiro da atividade a cada aluno, explicar o método 
da multiplicação com os dedos das mãos e depois solicitar que calculem alguns 
produtos utilizando este método. 

Um processo muito curioso envolvendo a multiplicação era utilizado por 

camponeses franceses. Eles sabiam apenas até a tabuada do 5 e para multiplicar 

números maiores que 5, mas menores ou iguais a 10, usavam os dedos das 

mãos. 

Vejamos como faziam para obter, por exemplo, 7 x 9: 

1) Em uma das mãos, abaixam-se tantos dedos quantas unidades o 7 passa de 5; 

2) Na outra mão, abaixam-se tantos dedos quantas unidades o 9 passa de 5; 

3) O número total de dedos abaixados nas duas mãos dá as dezenas; 

4) O resultado da multiplicação dos dedos levantados dá as unidades. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5) O resultado final é a soma das dezenas com as unidades, no exemplo acima 

60 + 3 = 63 = 7 x 9 
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Agora chegou a sua vez de praticar este método curioso da multiplicação. Faça as 

multiplicações dos produtos a seguir, utilizando os dedos das mãos. 

6 x 6          7 x 6        8 x 6       9 x 6 

6 x 7          7 x 7        8 x 7       9 x 7 

6 x 8          7 x 8        8 x 8       9 x 8 

6 x 9          7 x 9        8 x 9       9 x 9 

 6 x 10        7 x 10      8 x 10     9 x 10 

 

Análise a priori da atividade 29 

Esta atividade foi desenvolvida para trabalhar a tabuada dos números 

maiores que 5, mas menores ou iguais a 10, usando os dedos das mãos. O formato 

desta atividade torna a aprendizagem da tabuada dinâmica, diferente do método 

tradicional, onde o discente tem que decorar a tabuada de forma mecânica e 

repetitiva. As análises prévias mostraram que as dificuldades dos alunos no cálculo 

da multiplicação e divisão estão relacionadas, na maioria das vezes, a tabuada. 

 

2.4.2.18 Atividade 30 

 

ATIVIDADE 30 

Título: questões multiplicativas 8 

Objetivo: exercitar a resolução de problemas multiplicativos. 

Materiais necessários: lista de questões, papel, borracha e caneta ou lápis.  

Procedimentos: entregar uma lista de questões a cada aluno e pedir que 

resolvam individualmente. 

1. Uma barra de chocolate custa R$4,00. Quanto pagarei se comprar 3 dessas barras? 

2. Carlos tem 36 livros. Bruna tem 5 vezes mais livros que Carlos. Quantos livros tem 

Bruna? 

3. Alex distribuiu R$140,00 entre seus 7 amigos. Quanto cada um recebeu? 

4. Maria tem 48 bonecas. Daniela tem 6 vezes menos bonecas que Maria. Quantas 

bonecas tem Daniela? 

5. Comprei 4 camisas e paguei R$240,00. Quanto custou cada camisa? 
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6. Lucas tem 8 vezes mais bolinhas de gude que Arnaldo. Lucas tem 72 bolinhas de 

gude. Quantas bolinhas de gude tem Arnaldo? 

7. Pedro tem R$15,00 e Danilo tem R$60,00. Pedro tem quantas vezes menos dinheiro 

que Danilo? 

8. Camila comprou algumas bonecas a R$9,00 cada uma e pagou um total de R$351,00. 

Qual a quantidade de bonecas que Camila comprou? 

9. Mateus tem 54 figurinhas e João tem12. João tem quantas vezes menos figurinhas que 

Mateus? 

10. Paula tem cinco vezes menos dinheiro que Renata. Paula tem R$40,00. Quanto tem 

Renata? 

11. Um retângulo tem 6 quadradinhos em cada linha e 7 quadradinhos em cada coluna. 

Quantos quadradinhos há no total nesse retângulo? 

12. As 320 cadeiras de um auditório estão dispostas em fileiras e colunas. Se são 8 as 

fileiras, quantas são as colunas? 

13. Uma panificadora prepara bolos deliciosos. Os bolos podem ser de 2 tamanhos e de 

9 tipos diferentes de sabores  Quantos tipos diferentes de bolo a panificadora pode 

preparar? 

14. Romário ganhou algumas bermudas e 9 camisas de presente. Ele percebeu que 

poderia se arrumar de 45 maneiras diferentes, usando uma bermuda e uma camisa. 

Quantas bermudas Romário ganhou de presente? 

15. Seis maçãs custam R$12,00. Quanto pagarei por 8 dessas maçãs?     

Análise a priori da atividade 30 

Esta é uma atividade de revisão que será realizada após seis sessões de 

ensino. Nela estão contidas quinze questões com e sem situações envolvendo 

valores monetários, sendo 6 questões aritméticas e 9 algébricas. Finalizamos a 

apresentação das atividades da etapa multiplicativa do experimento.  

Na próxima seção descreveremos o locus da pesquisa e cada sessão de 

intervenção da experimentação. 
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3. EXPERIMENTAÇÃO 

 

Esta seção é destinada à descrição da aplicação da sequência didática e 

para atingirmos essa finalidade utilizamos como instrumentos de coleta de dados: 

testes; questionário com informações socioeconômicas; o diário de campo, aonde foi 

registrado as observações feitas em sala de aula no que se referem à participação 

nas aulas de matemática e no desempenho de resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais dos alunos; e, a gravação em vídeo das sessões 

de intervenção.  

O locus da experimentação foi uma turma do 6º ano do Ensino 

Fundamental de uma escola pública municipal, localizada na cidade de Muaná, no 

arquipélago do Marajó, no Estado do Pará, a qual oferta os anos finais do Ensino 

Fundamental, nas modalidades de Ensino Regular e Educação de Jovens e Adultos 

– EJA. Esta instituição atende tanto alunos da zona urbana quanto da zona rural, 

ribeirinha, do município. A justificativa pela escolha desta escola para aplicação da 

pesquisa reside no fato de atuarmos na escola, portanto temos facilidade de acesso. 

O Índice de Desenvolvimento da Educação Básica (IDEB) desta escola 

em 2015 foi de 3,6, conforme o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Anísio 

Teixeira – INEP, ficando abaixo da meta estipulada para o ano em questão que era 

de 4,8 (BRASIL, 2016). A última avaliação realizada pelo SisPAE mostra um 

panorama preocupante em relação à proficiência dos estudantes desta escola em 

matemática, pois 29,6% dos alunos do 8º ano apresentaram um nível de proficiência 

em matemática abaixo do básico, ou seja, eles demonstraram domínio insuficiente 

dos conhecimentos, habilidades e competências desejáveis para o referido ano 

escolar. E apenas 17,6% desses alunos apresentaram um nível de conhecimento 

adequado para o ano escolar em que se encontravam. A proficiência média em 

matemática do 8º ano foi de 212,7 (SisPAE, 2016). 

O experimento ocorreu em dezesseis sessões de três horas-aula cada 

(uma hora-aula tem 45 minutos) e foram aplicadas ao todo 30 atividades, 

distribuídas entre atividades de aprendizagem e fixação. O quadro a seguir 

apresenta o roteiro da experimentação. 
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Quadro 33 - Roteiro da experimentação 

ETAPA DATA SESSÃO ATIVIDADES  
TEMPO DE 

DURAÇÃO DA 
APLICAÇÃO 

 

E
T

A
P

A
 A

D
IT

IV
A

 

20/03/2017 1º 
Questionário socioeconômico  41 minutos 

Pré-teste aditivo 60 minutos 

22/03/2017 2º 
Atividade 1 – Adição na igualdade 84 minutos 

Atividade 2 – Subtração na igualdade 43 minutos 

27/03/2017 3º 
Atividade 3 – Modellus Problemas  90 minutos 

Atividade 4 – Sentenças aditivas 36 minutos 

29/03/2017 4º 
Atividade 5 – Questões aditivas 1 75 minutos 

Atividade 6 – Questões aditivas 2 48 minutos 

31/03/2017 5º 
Atividade 7 – Questões aditivas 3 45 minutos 

Atividade 8 – Questões aditivas 4 90 minutos 

03/04/2017 6º 

Atividade 9 – Baralho das sentenças 
aditivas 

45 minutos 

Atividade 10 – Pif-paf dos problemas 
aditivos 

45 minutos 

Atividade 11 – Baralho dos problemas 
aditivos 

45 minutos 

Atividade 12 – Modellus Problemas  45 minutos 

05/04/2017 7º Pós-teste aditivo 73 minutos 

 

E
T

A
P

A
 M

U
L

T
IP

L
IC

A
T

IV
A

 

08/04/2017 8º Pré-teste multiplicativo 120 minutos 

10/04/2017 9º 

Atividade 13 – Multiplicação na igualdade 35 minutos 

Atividade 14 – Divisão na igualdade 30 minutos 

Atividade 15 – Modellus Problemas 40 minutos 

Atividade 16 – Sentenças multiplicativas 30 minutos 

11/04/2017 10º 
Atividade 17 – Questões multiplicativas 1 59 minutos 

Atividade 18 – Questões multiplicativas 2 70 minutos 

12/04/2017 11º 
Atividade 19 – Questões multiplicativas 3 60 minutos 

Atividade 20 – Questões multiplicativas 4 75 minutos 

17/04/2017 12º 
Atividade 21 – Área do retângulo 38 minutos 

Atividade 22- Questões multiplicativas 5 88 minutos 

19/04/2017 13º 
Atividade 23 – Questões multiplicativas 6 75 minutos 

Atividade 24 – Questões multiplicativas 7 50 minutos 

24/04/2017 14º 

Atividade 25 – Baralho das sentenças 
multiplicativas 

45 minutos 

Atividade 26 – Pif-paf dos problemas 
multiplicativos 

45 minutos 

Atividade 27 – Baralho dos problemas 
multiplicativos 

45 minutos 

Atividade 28 – Modellus Problemas 45 minutos 

26/04/2017 15º 

Atividade 29 – Multiplicando com os 
dedos das mãos 

42 minutos 

Atividade 30 – Questões multiplicativas 8 90 minutos 

03/05/2017 16º Pós-teste multiplicativo 135 minutos 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O gráfico a seguir indica o tempo utilizado para o desenvolvimento das 

atividades de ensino de resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais com números naturais. 
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Gráfico 33 - Tempo utilizado na aplicação das atividades 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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O gráfico acima indica uma redução no tempo de aplicação das 

atividades. Os discentes precisaram de maior tempo (90 minutos) para desenvolver 

as Atividades 3, 8 e 30. Na primeira atividade os discentes tinham que determinar o 

valor desconhecido em sentenças matemáticas aditivas com o auxílio do aplicativo 

Modellus Problemas e a falta de familiarização com o mesmo aumentou o tempo de 

execução da tarefa. Na segunda atividade os alunos tinham que praticar a resolução 

de problemas aditivos em situações com mais de uma operação, o que elevou o 

tempo de desenvolvimento desta atividade foi o fato deles terem que efetuar mais de 

uma operação. A última atividade era de fixação de problemas multiplicativos. 

Os discentes precisaram de menor tempo (30 minutos) para desenvolver 

as Atividades 14 e 16. A primeira atividade envolvia o princípio multiplicativo da 

igualdade e o fato de ser a quarta atividade com este formato provocou uma redução 

no tempo de execução da mesma. A segunda atividade era de fixação de sentenças 

multiplicativas e as atividades anteriores serviram de suporte para a compreensão 

desta, minimizando o seu tempo de desenvolvimento. As atividades que envolviam a 

fixação de problemas de estruturas aditivas e multiplicativas por meio de jogos 

educativos e TIC (Atividades 9, 10, 11, 12, 25, 26, 27 e 28) tiveram o mesmo tempo 

de execução, 45 minutos. Em geral os tempos de aplicação das atividades da etapa 

multiplicativa (Atividades de 13 à 30) foram  maiores do que os da etapa aditiva 

(Atividades de 1 à 12), em virtude dos obstáculos enfrentados pelos discentes no 

cálculo numérico das operações de multiplicação e divisão.  

As atividades pertencentes a etapas distintas da intervenção, porém 

obedecendo a um mesmo formato, apresentaram uma redução no tempo de 

aplicação de uma etapa para outra, visto que as experiências adquiridas em 

atividades anteriores serviram de suporte para o desenvolvimento de novas 

atividades e isto permitiu que dificuldades fossem superadas na execução das 

tarefas, minimizando o tempo de aplicação das mesma  

O gráfico a seguir é um recorte do Gráfico 33 e apresenta o tempo de 

desenvolvimento de atividades que possuíam um mesmo formato (Atividades 1, 2, 3, 

4, 5, 6, 13, 14, 15, 16, 17 e 18). 
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Gráfico 34 - Tempo de aplicação de atividades com o mesmo formato 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Como pode ser observado no gráfico acima houve uma redução no tempo 

de aplicação das atividades como o mesmo formato. Isto mostra que ao longo do 

experimento os discentes foram demonstrando mais agilidade na execução das 

tarefas. Segundo Sá (1999, p.81), “a experiência tem mostrado que o educando fica 

mais rápido à medida que as atividade são vencidas e deste modo o maior tempo 

gasto no início é recompensado posteriormente”. A seguir apresentamos a descrição 

de cada sessão de ensino. 

 

3.1. PRIMEIRA SESSÃO DE ENSINO 

 

O primeiro contato com a turma ocorreu no dia 7 de março de 2017 

(terça-feira), a coordenadora pedagógica da escola nos apresentou a turma e 

explicou que a assumiríamos por um período para a realização de uma pesquisa 

sobre o ensino de matemática. Durante o experimento não foi lotado nem um 

professor de matemática para ministrar aulas nesta turma. 

Após esta conversa inicial, ela nos concedeu a fala. Então, nos 

apresentamos aos discentes informando que éramos professor de matemática e 

estávamos realizando uma pesquisa em nível de mestrado pela Universidade do 

Estado do Pará. Evidenciamos a importância e a seriedade da pesquisa e a 

participação e colaboração de cada aluno para que obtivéssemos êxito na execução 

da mesma. Explicamos que se tratava de uma pesquisa sobre problemas 
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envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais e que para a 

participação deles seria necessária à autorização dos responsáveis, por meio da 

assinatura do Termo de Consentimento Livre e Esclarecido (Apêndice A), seguindo 

às exigências éticas e científicas fundamentais descritas na Resolução nº 196, de 10 

de outubro de 1996, do Conselho Nacional de Saúde.  

Dialogamos com os discentes sobre a forma com conduziríamos as aulas 

e informamos que algumas atividades seriam realizadas em grupos e outras 

individuais e que seria aplicado um teste antes e após cada etapa do experimento. 

Além de que a participação nas atividades e o desempenho nos testes comporiam a 

avaliação bimestral deles.   

A primeira sessão de ensino ocorreu no dia 20 de março de 2017 

(segunda-feira), explicamos aos educandos que eles responderiam a um 

questionário e um teste. O instrumento continha questões referentes à idade, sexo, 

escolaridade dos responsáveis, hábitos de estudos, afinidade com a matemática e 

atividades econômicas. Já o teste continha 15 problemas de estruturas aditivas, 

sendo 6 questões aritméticas e 9 algébricas. O objetivo do pré-teste aditivo era 

avaliar os conhecimentos dos discentes sobre o assunto abordado. Solicitamos que 

os mesmos resolvessem as questões sem o uso de recursos didáticos e da 

calculadora. O questionário foi efetivado de 9h a 9h41min e o teste aditivo foi 

realizado após o intervalo, no horário de 10h a 11h e contaram com a participação 

de 35 discentes. A seguir apresentamos os resultados da aplicação do questionário. 

 

3.1.1 Perfil dos discentes 

 

Com a finalidade de identificarmos o perfil socioeconômico dos discentes 

da turma em que ocorreu o experimento e a relação destes com a matemática e o 

assunto abordado, aplicamos um questionário aos 35 alunos da referida classe. A 

sistematização dos resultados gerou o seguinte perfil discente: dentre os 35 alunos 

consultados, 54,3% eram do gênero masculino e 45,7% eram do gênero feminino.  

Tabela 33 - Distribuição dos alunos do 6º ano por gênero 
GÊNERO Nº DE ALUNOS % 

Masculino 19 54,3 

Feminino 16 45,7 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 35 - Distribuição dos alunos do 6º ano por gênero 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A diferença entre o número de alunos por gênero é pequena, embora haja 

uma predominância de alunos do sexo masculino. A seguir apresentamos as idades 

desses discentes. 

Tabela 34 - Distribuição dos alunos do 6º ano por idade 
IDADE Nº DE ALUNOS % 

10 anos 5 14,3 

11 anos 27 77,1 

12 anos 3 8,6 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 36 - Distribuição dos alunos do 6º ano por idade 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima mostram que esses alunos não apresentavam distorção 

idade-série e a maioria deles, 77,1%, tinha 11 anos de idade. Toda a amostra 

informou ter estudado o ano anterior, 5º ano do Ensino Fundamental, em uma escola 

pública municipal. A seguir veremos o índice de repetência no 6º ano. 
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Tabela 35 - Índice de repetência no 6º ano 

REPETÊNCIA NO 
6º ANO 

Nº DE ALUNOS % 

Não 35 100,0 

Sim 0 0,0 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 37 - Índice de repetência no 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Nenhum aluno da amostra havia ficado em dependência de estudos em 

matemática ou reprovado no 6º ano do Ensino Fundamental. A tabela a seguir 

apresenta os dados referentes ao trabalho remunerado. 

Tabela 36 - Índice de alunos do 6º ano que trabalham de forma remunerada 
TRABALHA DE FORMA 

REMUNERADA 
Nº DE ALUNOS % 

Não 24 68,6 

Às vezes 11 31,4 

Sim 0 0,0 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 38 - Índice de alunos do 6º ano que trabalham de forma remunerada 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os dados acima revelam que apesar da maioria dos discentes, 68,6%, 

não exercer atividade remunerada, o percentual de alunos que exercem alguma 

atividade remunerada às vezes é significativo, 31,4% da amostra. Esses dados são 

preocupantes, visto que a amostra está na faixa etária de 10 a 12 anos de idade, 

logo não estão na idade de trabalhar. A seguir apresentamos os dados referentes ao 

hábito de fazer compras. 

Tabela 37 - Índice de alunos do 6º ano que costumam fazer compras 
FAZ COMPRAS Nº DE ALUNOS % 

Não 6 17,1 

Às vezes 22 62,9 

Sim 7 20,0 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 39 - Índice de alunos do 6º ano que costumam fazer compras 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima mostram que a maioria dos discentes, 82,9%, tem o 

hábito de fazer compras com frequência ou às vezes. Ao fazerem compras os 

alunos têm contato com dinheiro e consequentemente com as quatro operações 

elementares da matemática (adição, subtração, multiplicação e divisão) e têm a 

oportunidade de vivenciar na prática situações-problema envolvendo essas 

operações e isto poderá contribuir no desenvolvimento das atividades durante a 

aplicação da sequência didática. A seguir apresentamos o nível de instrução dos 

responsáveis masculinos. 

Tabela 38 - Escolaridade do responsável masculino dos alunos do 6º ano 
ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL MASCULINO Nº DE ALUNOS % 

Não escolarizado 3 8,6 

Ensino Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 12 34,3 

Ensino Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 4 11,4 

Ensino Fundamental completo 5 14,3 

Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau) 2 5,7 

Ensino Médio completo (antigo 2º grau) 5 14,3 

Ensino Superior  4 11,4 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 40 - Escolaridade do responsável masculino de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados anteriores mostram que a maioria dos responsáveis masculinos 

da amostra, 54,3%, não concluiu o Ensino Fundamental e apenas 11,4% possui 

Ensino Superior. A seguir apresentamos a escolaridade do responsável feminino. 

Tabela 39 - Escolaridade do responsável feminino de alunos do 6º ano 
ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL FEMININO 

Nº DE 
ALUNOS 

% 

Não escolarizado 4 11,4 

Ensino Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 6 17,1 

Ensino Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 9 25,7 

Ensino Fundamental completo 5 14,3 

Ensino Médio incompleto (antigo 2º grau) 2 5,8 

Ensino Médio completo (antigo 2º grau) 3 8,6 

Ensino Superior  6 17,1 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 41 - Escolaridade do responsável feminino de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os dados acima revelam que a maioria dos responsáveis femininos, 

54,2%, não concluiu o Ensino Fundamental e é significativo o percentual da amostra 

que possuiu Ensino Superior, 17,1%.  

Tabela 40 - Profissão do responsável masculino de alunos do 6º ano 
TIPOS DE PROFISSÃO Nº DE ALUNOS % 

Agricultor  1 2,9 

Autônomo 11 31,4 

Carpinteiro 8 22,9 

Servidor público 3 8,6 

Servidor particular 1 2,9 

Empresário 1 2,9 

Ferreiro 1 2,9 

Mecânico 2 5,7 

Oleiro 1 2,9 

Professor 3 8,6 

Moto-táxi 3 8,6 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 42 - Profissão do responsável masculino de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima mostram uma variedade de profissões dos responsáveis 

masculinos, com predominância de profissões informais e autônomas. A seguir 

apresentamos as profissões dos responsáveis femininos. 

Tabela 41 - Profissão do responsável feminino de alunos do 6º ano 
TIPOS DE PROFISSÃO Nº DE ALUNOS % 

Assistente social 1 2,9 

Autônoma 6 17,1 

Cozinheira 3 8,6 

Servidora pública 3 8,6 

Doméstica 8 22,9 

Dona de casa 9 25,7 

Professora 3 8,6 

Técnica de enfermagem 2 5,7 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 43 - Profissão do responsável feminino de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima evidenciam uma variedade de profissões dos 

responsáveis femininos da amostra, sendo que a maioria desses responsáveis, 

48,6%, ou é dona de casa ou é doméstica. Os próximos dados referem-se à relação 

dos alunos com a matemática e o assunto abordado na pesquisa. Iniciamos com os 

dados relacionados à afinidade com a matemática. 

Tabela 42 - Gosto pela matemática de alunos do 6º ano 

AFINIDADE COM 
A MATEMÁTICA 

Nº DE ALUNOS % 

Não gosto 0 0,0 

Gosto um pouco 12 34,3 

Gosto 14 40,0 

Gosto muito 9 25,7 

Total 35 100,0 

Fonte: pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 44 - Gosto pela Matemática de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os dados acima mostram que todos os discentes da amostra tem 

afinidade com a matemática, sendo que 25,7% gostam muito da referida disciplina e 

34,7% informaram ter pouca afinidade com a mesma. A seguir apresentamos os 

dados referentes à dificuldade em aprender matemática. 

Tabela 43 - Dificuldade em aprender matemática de alunos do 6º ano 

DIFICULDADE 
EM 

MATEMÁTICA 
Nº DE ALUNOS % 

Não 11 31,4 

Um pouco 23 65,7 

Sim 1 2,9 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 45 - Dificuldade em aprender matemática de alunos do 6º ano 

 
Fonte: pesquisa de campo (2017) 

Em relação ao grau de dificuldade para a aprendizagem em matemática, 

a maioria dos alunos, 68,6%, informou possuir dificuldades em aprender os 

conteúdos desta disciplina. A seguir apresentamos os dados sobre distração nas 

aulas de matemática. 

Tabela 44 - Distração nas aulas de matemática de alunos do 6º ano 
DISTRAÇÃO NAS AULAS DE 

MATEMÁTICA 
Nº DE ALUNOS % 

Não, eu sempre presto atenção 22 62,9 

Na maioria das vezes eu me distraio 
nas aulas de Matemática 

12 34,3 

Sim, eu não consigo prestar atenção 1 2,9 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 46 - Distração nas aulas de matemática de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima revelam que a maioria da amostra sempre presta 

atenção nas explicações dadas nas aulas de matemática, no entanto é expressivo o 

percentual de discente, 37,2%, que apresenta algum tipo de distração nas aulas de 

matemática. Esses dados podem ser uma das justificativas para a maioria dos 

informantes ter dificuldade em aprender matemática.  

Tabela 45 - Operação que tem mais dificuldade 
OPERAÇÕES Nº DE ALUNOS % 

Adição 1 2,9 

Subtração 2 5,7 

Multiplicação 4 11,4 

Divisão 23 65,7 

Nenhuma 5 14,3 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 47 - Operação que tem mais dificuldade 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima mostram que as operações em que os discentes têm 

mais dificuldades em efetuar são as operações de divisão e multiplicação, 

informadas, respectivamente, por 65,7% e 11,4% da amostra. Apenas 14,3% dos 

alunos informaram não possuir dificuldades em efetuar nenhuma das quatro 

operações fundamentais com números naturais. Isto é preocupante, visto que os 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Não, eu sempre
presto atenção

Na maioria das
vezes eu me

distraio nas aulas
de matemática

Sim, eu não
consigo prestar

atenção

62,9% 

34,3% 

2,9% 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Adição Multiplicação Nenhuma

2,9% 5,7% 11,4% 

65,7% 

14,3% 



206 

   

discente encontram-se no 6º ano do Ensino Fundamental. A seguir apresentamos os 

dados referentes ao domínio da tabuada. 

Tabela 46 - Número de alunos do 6º ano que possuem domínio da tabuada 
DOMÍNIO DA TABUADA Nº DE ALUNOS % 

Não 7 20,0 

Um pouco 27 77,1 

Sim 1 2,9 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 48 - Número de alunos do 6º ano que possuem domínio da tabuada 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A maioria da amostra, 97,1%, informou não ter ou possuir um pouco de 

domínio da tabuada. Isso pode ser uma das justificativas para as dificuldades no 

cálculo das operações de multiplicação e divisão observadas no Gráfico 47. A 

seguir apresentamos os dados sobre os hábitos de estudos em matemática. 

Tabela 47 - Hábitos de estudos em matemática de alunos do 6º ano 
ESTUDA MATEMÁTICA Nº DE ALUNOS % 

Só estuda em sala de aula 8 22,9 

Só no período das provas 2 5,7 

Só na véspera da prova 3 8,6 

Só nos fins de semana 2 5,7 

Alguns dias da semana 12 34,3 

Todos os dias 8 22,9 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 49 - Hábitos de estudos em matemática de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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De acordo com o gráfico acima a maioria dos discentes, 34,3%, informou 

que tem o hábito de estudar matemática, fora da escola, alguns dias da semana; 

14,3% estudam matemática em períodos próximos das provas bimestrais; 22,9% 

estudam matemática todos os dias; e, 22,9% informaram que só estudam 

matemática em sala de aula. A seguir apresentamos os dados referentes ao auxílio 

nas tarefas extraclasse de matemática. 

Tabela 48 - Auxílio nas tarefas extraclasse de matemática de alunos do 6º ano 
AJUDANTES NAS TAREFAS 

DE MATEMÁTICA 
Nº DE ALUNOS % 

Professor particular 3 8,6 

Pai 5 14,3 

Mãe 21 60,0 

Irmão(a) 5 14,3 

Amigo (a) 0 0,0 

Ninguém 1 2,9 

Outros 0 0,0 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 50 - Auxílio nas tarefas extraclasse de matemática de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A maioria dos discentes, 60%, conta com o auxílio da mãe na realização 

das tarefas extraclasse de matemática e apenas 2,9% da amostra não recebe ajuda 

de ninguém para a realização das tarefas. A seguir apresentamos o desempenho 

nas avaliações de matemática. 

Tabela 49 - Média das notas em matemática de alunos do 6º ano 
NOTAS Nº DE ALUNOS % 

Abaixo da média 1 2,9 

Na média 7 20,0 

Acima da média 27 77,1 

Total 35 100,0 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 51 - Média das notas em matemática de alunos do 6º ano 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima revelam que a maioria dos alunos, 77,1%, obtém notas 

acima da média em matemática. Isso vai de encontro a dados anteriores, quando 

afirmaram ter dificuldades em aprender matemática.  

A consulta aos discentes do 6º ano do Ensino Fundamental mostrou que 

a maioria desses alunos possui afinidade com a matemática, no entanto informaram 

que apresentam dificuldades de aprendizagem na referida disciplina; tem o hábito de 

estudar alguns dias da semana matemática fora da escola; possuem dificuldades em 

resolver as operações de multiplicação e divisão; não possuem domínio da tabuada; 

costumam fazer compras, etc. Essas informações são de fundamental importância 

para a execução do experimento, pois podem ser fatores favoráveis ou 

desfavoráveis no desenvolvimento das atividades da sequência didática, 

influenciando em nossa pesquisa. 

 

3.2 SEGUNDA SESSÃO DE ENSINO 

 

A segunda sessão de ensino ocorreu no dia 22 de março de 2017 (quarta-

feira) com aplicação de duas atividades de aprendizagem,  (Atividade 1 e Atividade 

2); teve duração de duas horas e quinze minutos, de 7h30min às 9h45min e 

participação de 33 alunos, os discentes ausentes foram A10 e A32. Inicialmente 

solicitamos aos discentes que se organizassem em grupos de 4 alunos em cada 

(foram formados sete grupos com quatro alunos em cada e um grupo com 5 alunos) 

e entregamos uma cópia da primeira atividade a cada discente, depois pedimos que 

fizessem uma leitura e nos dissessem suas impressões sobre como resolvê-la. A 

princípio os alunos ficaram muito agitados e dispersos e disseram que não sabiam 

0%

20%

40%

60%

80%

100%

Abaixo da
média

Na média Acima da média

2,9% 

20,0% 

77,1% 



209 

   

como resolver a atividade, pois nunca tinham feito atividades deste tipo. Foi 

necessária a nossa intervenção, preenchendo a primeira linha do quadro da 

atividade e explicando como deveriam proceder nas demais. 

O objetivo desta atividade foi levar os alunos a descobrirem quando por 

meio da adição uma igualdade permanece verdadeira, para isto a atividade era 

constituída por um quadro com 13 situações com valores diferentes para a, b, c, d 

nas quais os discentes tinham que verificar se as igualdades a = b e a + c = b + d 

eram verdadeiras ou falsas. Eles não apresentaram obstáculos no preenchimento do 

quadro, no entanto tiveram dificuldades em observar as regularidades presentes no 

quadro a partir de seu preenchimento, tanto que esta atividade durou 1h24min, de 

7h30min a 8h54min. Dos 8 grupos formados pelos alunos, apenas 2 conseguiram 

observar algo presente no preenchimento do quadro da Atividade 1.  

A segunda atividade teve duração de 43 minutos, de 9h a 9h43min, e 

seguiu o modelo da atividade anterior. O objetivo desta atividade foi levar os 

discentes a descobrirem quando por meio da subtração uma igualdade permanece 

verdadeira. As experiências adquiridas na atividade anterior foram de fundamental 

importância para o desenvolvimento desta atividade, os alunos estavam muito mais 

atentos às regularidades presentes no preenchimento do quadro e conseguiram 

realizar observações fazendo analogias a atividade anterior, como na fala do aluno 

A3: “Esta atividade é igual a atividade um, só muda que agora é de menos e não de 

mais”. Nesta atividade todos os grupos conseguiram fazer alguma observação em 

relação às regularidades presentes no preenchimento do quadro da atividade.  

Na atividade 2 os alunos conseguiram perceber mais rápido as 

regularidades presentes no preenchimento do quadro, chegando a conclusão 

esperada: Quando uma igualdade é verdadeira, subtraindo-se um mesmo número 

aos dois membro da mesma, ela permanecerá verdadeira. Na atividade 1, nenhum 

dos grupos chegou a conclusão esperada. Percebemos que os discentes sentiram 

dificuldades em redigir suas observações e conclusões, a maioria não  fez e os que 

fizeram apresentaram ideias confusas.  

 

3.3 TERCEIRA SESSÃO DE ENSINO 

 

A terceira sessão de ensino do experimento ocorreu no dia 27 de março 

de 2017 (segunda-feira) com a aplicação de duas atividades (Atividade 3 e Atividade 
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4). Esta sessão teve duração de duas horas e quinze minutos, dividida em dois 

períodos, de 9h a 9h45min e de 10h a 11h30min, e participação de 34 alunos, o 

discente ausente foi  A10. 

A primeira atividade desta sessão de ensino durou 1h30min, dividido em 

dois períodos, de 9h a 9h45min e de 10h a 10h45min. O objetivo desta atividade foi 

determinar o valor desconhecido de uma sentença matemática aditiva, com variação 

da incógnita nas três possíveis posições (a + b = c e a – b = c), por meio do princípio 

aditivo da igualdade. A referida atividade foi desenvolvida no aplicativo Modellus 

Problemas, especificamente na parte de sentenças aditivas. Os discentes estavam 

motivados e ansiosos em utilizar dispositivos móveis para aprender matemática e o 

uso dessas ferramentas tecnológicas tornou a aula mais dinâmica e prazerosa. 

Inicialmente disponibilizamos o aplicativo via bluetooth para os 20 alunos 

que tinham smartphones ou tablets e dividimos a turma em 17 duplas para a 

realização da atividade, sendo que cada uma tinha no mínimo um dos dispositivos 

móveis mencionados anteriormente. Ao contrário do que havíamos previsto na 

análise a priori, esta atividade não apresentou obstáculos operacionais, na medida 

em que cada dupla tinha acesso a smartphones ou tablets com o aplicativo 

instalado. 

Posteriormente explicamos como o aplicativo funcionava e os 

procedimentos que deveriam ser adotados na execução da atividade. Os alunos 

apresentaram dificuldades na determinação do valor desconhecido em sentenças 

aditivas do tipo a - ? = c aplicando as propriedades aditivas da igualdade com 

recomendava o aplicativo, no entanto alguns discentes determinaram o valor 

desconhecido nesse tipo de sentença matemática realizando cálculos mentais. Com 

o intuito de superar esse obstáculo explicamos aos discentes que a interrogação, 

valor desconhecido, também era um número, logo poderia ser somado ou subtraído 

nos dois membros da igualdade sem alterar o resultado. Depois desse 

esclarecimento alguns alunos conseguiram determinar os valores desconhecidos 

aplicando as propriedades aditivas da igualdade. 

A segunda atividade desta sessão de ensino tinha como objetivo praticar 

com lápis e papel a determinação do valor desconhecido em sentenças matemáticas 

aditivas com variação do termo desconhecido. Esta atividade teve duração de 36 

minutos, de 10h45min a 11h21min. A maioria dos discentes determinou o valor 

desconhecido por meio das propriedades aditivas presentes nas atividades 
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anteriores e uma minoria determinou de maneira direta o valor desconhecido nas 

sentenças, fazendo cálculos mentais.  

 

3.4 QUARTA SESSÃO DE ENSINO 

 

A quarta sessão de ensino ocorreu no dia 29 de março de 2017 (quarta-

feira) com a aplicação das atividades 5 e 6 de aprendizagem; teve duração de 

2h15min, de 7h30min ás 9h45min, e participação de 34 alunos, o aluno ausente foi 

A10. Inicialmente a sala foi dividida em oito grupos de quatro alunos em cada e uma 

dupla, depois entregamos uma cópia do roteiro da atividade a cada discente e 

solicitamos que resolvessem as questões e preenchessem o quadro do final da 

atividade.   

A atividade 5 teve duração de uma 1h15min, de 7h30min ás 8h45min, e 

tinha como objetivo levar os discentes a descobrirem uma lei geral para a resolução 

de problemas aditivos com uma operação em situações envolvendo valores 

monetários. Esta atividade era composta por 9 questões com situações envolvendo 

dinheiro, dividida em três grupos. No 1º grupo estavam as questões aritméticas (Q1, 

Q2 e Q3), com sentenças do tipo a + b = ? e a – b = ?. No 2º grupo estavam as 

questões algébricas com valor desconhecido localizado na posição intermediária da 

sentença (Q4, Q5 e Q6), com sentenças do tipo a + ? = c e a - ? = c. E no 3º grupo 

estavam as questões algébricas com valor desconhecido localizado no início da 

sentença (Q7, Q8 e Q9), com sentenças do tipo ? + b = c e ? – b = c. Os discentes 

sentiram dificuldades em escrever as sentenças que representavam cada situação, 

sendo necessária a nossa intervenção fazendo a modelação de algumas situações 

como exemplos.  

O desenvolvimento desta atividade estava relacionada às respostas 

dadas aos itens interrogativos presentes em cada questão, que foram organizadas 

deste modo com a finalidade de levar os alunos a seguiram algumas etapas na 

resolução dos problemas, como a compreensão do enunciado do problema, a 

elaboração da sentença da modelação, a escolha da operação adequada para 

solucionar a questão e o cálculo. O preenchimento do quadro da atividade foi um 

momento muito produtivo, pois eles perceberam a relação existente entre a posição 

da incógnita na sentença da modelação do problema e a escolha da operação 

adequada para solucioná-lo.   
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A atividade 6 teve duração de 48 minutos, de 8h45min ás 9h33min, e 

seguiu os mesmos moldes da atividade anterior, com nove questões envolvendo 

situações sem valores monetários, sendo 3 questões aritméticas e 6 algébricas, 

variando a posição do termo desconhecido. O objetivo desta atividade foi descobrir 

uma lei geral para resolver problemas aditivos com uma operação em situações sem 

valores monetários. Segundo os discentes, a atividade anterior era mais fácil, pois 

envolvia dinheiro. Nesta atividade os discentes não apresentaram dificuldades em 

escrever a sentença que representava cada situação e perceberam as mesmas 

regularidades descobertas na ATIVIDADE 5.  

Nas duas atividades dessa sessão de ensino alguns alunos apresentaram 

dificuldades nos procedimentos algoritmos das operações de adição e subtração 

com reserva. 

 

3.5 QUINTA SESSÃO DE ENSINO 

 

A quinta sessão de ensino ocorreu no dia 31 de março de 2017 (sexta-

feira), com a aplicação das atividades 7 e 8, as quais eram atividades de fixação de 

problemas de estruturas aditivas. A sessão durou 2h15min, divida em dois períodos, 

o primeiro de 9h ás 9h45min e o segundo de 10h ás 11h30min, e frequência de 33 

alunos, os discentes ausentes foram A10 e A25.  

A atividade 7 teve duração de 45 minutos, de 9h ás 9h45min, e tinha 

como objetivo praticar a resolução de problemas aditivos com uma operação em 

situações com e sem valores monetários, composta por quatorze questões, sendo 5 

aritméticas e 9 algébricas. Esta atividade era diferente das anteriores, devido à 

ausência dos itens interrogativos, os discentes dispunham apenas do enunciado das 

questões seguido de um espaço em branco para resolução. A maioria dos alunos 

resolveu diretamente a questão por meio dos algoritmos das operações de adição e 

subtração, sem montar inicialmente a sentença da modelação do problema. Isso fez 

surgir alguns erros relacionais, ou seja, equívocos na escolha da operação 

adequada para solucionar a questão e na disposição dos dados do problema. A 

partir dessas observações orientamos os alunos a montarem a sentença que 

representava cada situação, para evitar os erros mencionados anteriormente. 

Gradativamente, verificamos uma melhora nos procedimentos de resolução de 

problemas aditivos desses discentes. 
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A atividade 8 teve duração de 1h30min, de 10h ás 11h30min, e tinha 

como objetivo praticar a resolução de problemas aditivos com mais de uma 

operação em situações com e sem valores monetários, composta por nove questões 

aritméticas combinadas. Segundo Sá (2003, p. 83) “os problemas aritméticos 

combinados são aqueles problemas aritméticos que envolvem duas ou mais 

operações ou a repetição de uma mesma operação na sua resolução”. Como 

havíamos previsto na análise a priori desta atividade, os discentes apresentaram 

dificuldades no seu desenvolvimento devido à ausência dos itens interrogativos que 

conduziam a resolução das questões e pelo fato de na resolução operacional dessas 

questões serem usadas duas operações.  

Inicialmente solicitamos que os alunos resolvessem de forma empírica as 

questões e posteriormente discutimos as resoluções uma a uma e explicamos que 

esses tipos de problemas podem ser resolvidos em etapas, sendo que cada etapa é 

representada por uma sentença. A partir desse momento alguns discentes passaram 

a montar as sentenças que representavam cada situação, obtendo êxito na 

resolução das questões. Observamos que apesar de termos aumentado o grau de 

dificuldade nesta atividade, pois se tratava de problemas aditivos com mais de uma 

operação, alguns dos discentes conseguiram estender a compreensão das 

atividades anteriores, com problemas aditivos com uma operação, para esta 

atividade. 

 

3.6 SEXTA SESSÃO DE ENSINO 

 

A sexta sessão de ensino ocorreu no dia 03 de abril de 2017 (segunda-

feira), com aplicação de quatro atividades (Atividades 9, 10, 11 e 12), as quais eram 

atividades de fixação de problemas aditivos, por meio de jogos educativos e de 

tecnologias de informação e comunicação. A sessão durou 3h, de 8h15min ás 

11h30min, dividida em dois períodos, de 8h15min às 9h45min e de 10h às 

11h30min, sendo que cada atividade teve duração de 45 minutos e frequência de 34 

alunos, o aluno ausente foi A12.  

As atividades 9, 10 e 11 envolviam o baralho aditivo (Apêndice D), com o 

qual montamos três tipos de jogos, um para cada atividade. Para a aplicação dessas 

atividades a turma foi dividida em sete grupos com quatro alunos em cada e um 

grupo com seis alunos. Entregamos um baralho aditivo e uma calculadora para cada 
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grupo e em seguida explicamos oralmente as regras de cada atividade. Os discentes 

não tiveram dificuldades de compreender a dinâmica dos jogos. A primeira atividade 

dessa sessão tinha como objetivo fixar a resolução de problemas aditivos, 

trabalhando a sentença da modelação dos problemas. Nesta atividade os discentes 

tinham que formar pares de cartas com o enunciado do problema e a sentença que 

o representava.  

A segunda atividade desta sessão tinha como objetivo fixar a resolução 

de problemas aditivos, trabalhando a sentença da modelação e sua solução. Nesta 

atividade os discentes tinham que formar ternas de cartas com o enunciado do 

problema, a sentença que o representava e a sua solução. A terceira atividade desta 

sessão tinha como objetivo fixar a resolução de problemas aditivos. Nesta atividade 

os alunos tinham que formar pares de cartas com o enunciado do problema e a sua 

solução. A calculadora foi utilizada como uma formar de relativizar a importância dos 

cálculos e priorizar as outras etapas na resolução dos problemas. Observamos que 

mesmo com a permissão do uso desta ferramenta tecnológica a maioria dos alunos 

preferiu realizar os cálculos mentalmente ou com lápis e papel.  

A última atividade desta sessão de ensino foi desenvolvida no aplicativo 

Modellus Problemas e tinha como objetivo fixar a resolução de problemas de 

estruturas aditivas. Para a realização desta atividade a turma foi organizada em 17 

duplas. Esta atividade trabalhou a parte de problemas aditivos do aplicativo, que é 

dividido em três níveis. No nível 1 os alunos tinham que ler o problema e escrever a 

sentença que o representa. No nível 2 tinham que ler o problema e escrever a 

sentença que o representa e sua solução. No nível 3 tinham que solucionar o 

problema. Ao todo cada nível tinha 18 problemas, sendo 6 aritméticos e 12 

algébricos. 

Esta sessão foi muito produtiva, pois os discentes se envolveram nas 

atividades, mostrando interesse em realiza-las. Além disso, o uso de jogos 

educativos e de TIC tornou as aulas mais dinâmicas, atrativas, prazerosas e 

interativas.  

 

3.7 SÉTIMA SESSÃO DE ENSINO 

 

A sétima sessão de ensino ocorreu no dia 5 de abril de 2017 (quarta-feira) 

com aplicação do pós-teste aditivo, esta foi à última sessão da etapa aditiva do 
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experimento.  Este teste continha as mesmas questões do pré-teste aditivo, sendo 6 

aritméticas e 9 algébricas. Esta sessão teve duração de 1h13min, de 7h30min ás 

8h43min, com participação de todos os 35 alunos. O objetivo do pós-teste aditivo foi 

avaliar os conhecimentos adquiridos pelos discentes após a aplicação das 

atividades da etapa aditiva do experimento. 

 

3.8 OITAVA SESSÃO DE ENSINO 

 

A oitava sessão de ensino ocorreu no dia 8 de abril de 2017 (sábado 

letivo) com a aplicação do pré-teste multiplicativo, contendo 15 questões, sendo 6 

aritméticas e 9 algébricas. O objetivo do teste foi avaliar os conhecimentos dos 

discentes sobre resolução de problemas multiplicativos. Esta sessão durou 2h, de 9h 

ás 11h, e teve participação de todos os 35 alunos. Inicialmente entregamos os testes 

aos alunos e solicitamos que resolvessem as questões sem o auxílio da calculadora. 

No decorrer desta sessão surgiram vários questionamentos sobre as operações que 

deveriam ser realizadas na resolução das questões, algumas perguntas faziam 

referências às operações usadas na primeira etapa da pesquisa, adição e subtração. 

Neste sentido, orientamos os alunos a resolverem o teste de acordo com os seus 

conhecimentos.  

 

3.9 NONA SESSÃO DE ENSINO 

 

A nona sessão de ensino ocorreu no dia 10 de abril de 2017 (segunda-

feira) com aplicação de quatro atividades de aprendizagem (Atividades 13, 14, 15 e 

16); teve duração de duas horas e quinze minutos, de 7h30min ás 9h45min e 

participação de 34 alunos, o discente ausente foi A5.  

  Para as duas primeiras atividades desta sessão a classe foi organizada 

em grupos de 4 a 5 alunos em cada. A atividade 13 teve duração de 35min, de 

7h30min ás 8h05min, e tinha como objetivo levar os alunos a descobrirem quando 

por meio da multiplicação uma igualdade permanece verdadeira, para isto a 

atividade era constituída por um quadro com 13 situações com valores diferentes 

para a, b, c, d nas quais os discentes tinham que verificar se as igualdades a = b e a 

x c = b x d eram verdadeiras ou falsas. Os discentes não apresentaram obstáculos 

no preenchimento do quadro e nem na observação das regularidades presentes no 
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preenchimento do mesmo, logo conseguiram chegar a conclusão esperada de que 

quando uma igualdade é verdadeira, multiplicando-se os dois membros da igualdade 

por um mesmo número, ela permanecerá verdadeira, fazendo analogias as 

atividades 1 e 2 da etapa aditiva do experimento, ou seja, as experiências adquiridas 

na etapa anterior foram importantes para o desenvolvimento desta atividade.  

A atividade 14 teve duração de 30 minutos, de 8h05min ás 8h35min, e 

seguiu o modelo da atividade anterior. O objetivo desta atividade foi levar os 

discentes a descobrirem quando por meio da divisão uma igualdade permanece 

verdadeira. Como esperado nas análises a priori desta atividade, os discentes não 

apresentaram dificuldades no desenvolvimento da mesma e conseguiram realizar 

observações fazendo analogias a atividade anterior, como na fala do discente A21: 

“Esta atividade é igual a atividade treze, só muda que agora é de dividir e não de 

vezes”. Os discentes conseguiram chegar à conclusão de que quando uma 

igualdade é verdadeira, dividindo-se os dois membros da igualdade por um mesmo 

número, ela permanecerá verdadeira. 

A atividade 15 teve duração 40 minutos, de 8h35min à 9h15min e tinha 

como objetivo determinar o valor desconhecido de uma sentença matemática 

multiplicativa, com variação da incógnita nas três possíveis posições (a x b = c e a   

b = c), por meio do princípio multiplicativo da igualdade. A referida atividade foi 

desenvolvida no aplicativo Modellus Problemas, especificamente na parte de 

sentenças multiplicativas. O uso de dispositivos móveis tornou o processo de 

ensino-aprendizagem da matemática mais atrativo, interativo e dinâmico. Os 

discentes estavam bastante motivados por terem a oportunidade de usar 

ferramentas tecnológicas para aprender conteúdos da matemática. Para a 

realização desta atividade a turma foi dividida em 17 duplas.  

A atividade 16 tinha como objetivo praticar com lápis e papel a 

determinação do valor desconhecido em sentenças matemáticas multiplicativas com 

variação do termo desconhecido. Esta atividade teve duração de 30 minutos, de 

9h15min a 9h45min. A maioria dos discentes determinou o valor desconhecido por 

meio das propriedades multiplicativas da igualdade, mas alguns alunos realizaram 

apenas cálculos mentais e escreveram o valor do termo desconhecido.  
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3.10  DÉCIMA SESSÃO DE ENSINO 

 

A décima sessão de ensino do experimento ocorreu no dia 11 de abril de 

2017 (terça-feira) com a aplicação de duas atividades (Atividades 17 e 18). Esta 

sessão teve duração de duas horas e quinze minutos, de 7h30minh a 9h45min, e 

participação de 34 alunos, o aluno ausente foi A13. Inicialmente a sala foi dividida em 

oito grupos de quatro alunos em cada e uma dupla, depois entregamos uma cópia 

do roteiro da atividade a cada discente e solicitamos que resolvessem as questões e 

preenchessem o quadro do final da atividade.   

A atividade 17 teve duração de uma 1 hora, de 7h30min ás 8h29min, e 

tinha como objetivo levar os discentes a descobrirem uma lei geral para a resolução 

de problemas multiplicativos com uma operação em situações envolvendo valores 

monetários. Esta atividade era composta por 9 questões com situações envolvendo 

dinheiro. As três primeiras eram aritméticas, com sentenças do tipo a x b = ? ou a   

b = ?. As três seguintes eram algébricas, com sentenças do tipo a x ? = c ou a   ? = 

c. E as três últimas também eram algébricas, com sentenças do tipo ? x b = c ou ?   

b = c. Apesar desta atividade ser semelhante a ATIVIDADE 5  da etapa aditiva, os 

discentes apresentaram dificuldades em seu desenvolvimento, pois se tratava de um 

outro campo conceitual, campo multiplicativo, com outras situações e operações 

diferentes (multiplicação e divisão). 

Os discentes conseguiram descobrir uma lei geral relacionada as 

situações de compra e venda, ou seja, a quantidade total a pagar (quantidade de 

mercadoria x preço por unidade = total a pagar). O preenchimento do quadro final da 

atividade ajudou na sintetização das ideias, na medida em foi revisto todo o 

processo de resolução das questões e os discentes conseguiram observar as 

regularidades presentes no referido quadro, estabelecendo relações entre a posição 

da incógnita na sentença da modelação do problema e a escolha da operação 

adequada para solucioná-lo.   

A atividade 18 teve duração de 1h10min, de 8h30min ás 9h40min, e 

seguiu os mesmos moldes da atividade anterior, com nove questões envolvendo 

situações sem valores monetários, sendo 3 questões aritméticas e 6 algébricas, 

variando a posição do termo desconhecido. O objetivo desta atividade foi descobrir 

uma lei geral para resolver problemas multiplicativos com uma operação em 

situações sem valores monetários. A maioria dos alunos apresentou dificuldades nos 
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procedimentos algoritmos das operações de multiplicação e divisão nas duas 

atividades desta sessão de ensino, principalmente devido a falta de conhecimento 

da tabuada. 

 

3.11  DÉCIMA PRIMEIRA SESSÃO DE ENSINO 

 

A décima primeira sessão de ensino ocorreu no dia 12 de abril de 2017 

(quarta-feira), com a aplicação das atividades 19 e 20, as quais eram atividades de 

fixação de problemas de estruturas multiplicativas. A sessão durou 2h15min, divida 

em dois períodos, o primeiro de 9h ás 9h45min e o segundo de 10h ás 11h30min, e 

frequência de 35 alunos.  

A atividade 19 teve duração de 1 hora, de 9h ás 9h45min e de 10h as 

10h15min, e tinha como objetivo praticar a resolução de problemas multiplicativos 

com uma operação em situações com e sem valores monetários, composta por doze 

questões, sendo 4 aritméticas e 8 algébricas. Esta atividade era diferente das 

anteriores, devido à ausência dos itens interrogativos, os discentes dispunham 

apenas do enunciado das questões seguido de um espaço em branco para 

resolução. Com o intuito de diminuir os erros numéricos permitimos o uso da 

tabuada na resolução das questões.  

A atividade 20 teve duração de 1h15min, de 10h15min ás 11h30min, e 

tinha como objetivo praticar a resolução de problemas multiplicativos com mais de 

uma operação em situações com e sem valores monetários, composta por oito 

questões algébricas imediatas combinadas. Segundo Sá (2003, p. 84) “os problemas 

algébricos combinados são aqueles nos quais, na sua resolução operacional, são 

efetuadas mais de uma operação sem o uso explícito ou implícito de incógnita ou 

quando pode ser decomposto em problemas aritméticos simples”. Os discentes 

apresentaram dificuldades no desenvolvimento desta atividade, pois na resolução 

operacional dessas questões eram usadas mais de uma operação e a relação “um 

para muitos” estava implícita no enunciado do problema.  

Inicialmente solicitamos que os alunos resolvessem de forma empírica as 

questões e posteriormente discutimos as resoluções uma a uma e explicamos que 

esses tipos de problemas podem ser resolvidos em etapas, sendo que cada etapa é 

representada por uma sentença e que para solucioná-los era necessário 

primeiramente determinar a relação “um para muitos”. 
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3.12  DÉCIMA SEGUNDA SESSÃO DE ENSINO 

 

A décima segunda sessão de ensino ocorreu no dia 17 de abril de 2017 

(segunda-feira), com a aplicação das atividades 21 e 22, as quais envolviam a ideia 

de configuração retangular. A sessão durou 2h15min, de 7h30min às 9h45min, e 

frequência de 35 alunos. Para a realização das atividades desta sessão de ensino a 

classe foi dividida em oito grupos com quatro alunos em cada e um grupo com três 

alunos. 

A primeira atividade desta sessão de ensino durou 38 minutos, de 

7h30min às 8h08min, e tinha como objetivo descobrir uma maneira prática de 

determinar o total de quadradinhos contidos em um retângulo. Os discentes não 

apresentaram obstáculos no desenvolvimento desta atividade, na medida em que 

tinham apenas que contar a quantidade de quadradinhos em cada linha e coluna 

dos retângulos presentes na malha quadriculada e depois determinar a quantidade 

total de quadradinhos contida em cada retângulo. Os alunos não tiveram 

dificuldades em observar as regularidades presentes no preenchimento do quadro 

da atividade e conseguiram chegar a seguinte conclusão: o total de quadradinhos 

contidos em um retângulo é igual ao produto do número de quadradinhos em cada 

linha pelo número de quadradinhos em cada coluna.  

A segunda atividade desta sessão de ensino durou 1h22min, de 8h30min às 

9h52min, e tinha como objetivo praticar a resolução de questões com ideia de 

configuração retangular. Esta atividade continha 9 questões, sendo 3 aritméticas 

(Q1, Q2 e Q3) e 6 algébricas (Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, e Q9). Os discentes apresentaram 

dificuldades na resolução dos problemas algébricos, nos quais havia a necessidade 

de se ter a ideia de reversibilidade entre as operações de multiplicação e divisão. 

Para sanar as dificuldades relacionadas a escolha da operação adequada para 

solucionar o problema orientamos os alunos a montarem a sentença da modelação 

da questão. A partir desta orientação conseguimos sanar as dificuldades dos 

discentes em relação a escolha da operação. Alguns alunos também cometeram 

erros no procedimento algoritmo da operação de divisão e na maioria das vezes 

essas falhas estavam relacionadas a dificuldade com a tabuada.  
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3.13  DÉCIMA TERCEIRA SESSÃO DE ENSINO 

 

A décima terceira sessão de ensino ocorreu no dia 19 de abril de 2017 

(quarta-feira), com aplicação de duas atividades (Atividades 23 e 24), as quais 

envolviam a ideia de contagem. A sessão durou 2h15min, de 7h30min ás 9h45min, e 

participação de 35 alunos.  

A primeira atividade desta sessão de ensino teve duração de 1h15min, de 

7h30min à 8h45min. Para esta atividade a classe foi dividida em oito grupos com 

quatro alunos em cada e um grupo com três alunos. O objetivo desta atividade era 

descobrir uma lei geral para resolver questões de contagem. A atividade continha 8 

questões do tipo aritméticas com duas ou três etapas (a x b = ? e a x b x c = ?).  

Inicialmente solicitamos que os discentes resolvessem de forma empírica as 

questões e depois preenchessem o quadro no final da atividade com a situação, o 

número de etapas, o número de possibilidades de cada etapa e o total de 

possibilidades. 

Como informado na análise a priori desta atividade os discentes 

apresentaram dificuldades na resolução dessas questões, pelo fato desses tipos de 

problemas dependerem de outra área da matemática (princípio fundamental da 

contagem) para determinar a operação a ser utilizada na sua resolução. Os alunos 

perceberam as regularidades presentes no preenchimento do quadro no final da 

atividade e todos os grupos conseguiram formalizar a conclusão esperada: o total de 

possibilidades é igual ao produto entre as possibilidades de cada etapa. 

A segunda atividade desta sessão de ensino durou 50 minutos, de 

8h45min às 9h35min e tinha como finalidade praticar a resolução de problemas de 

contagem. Esta atividade continha 9 questões, sendo 4 aritméticas e 5 algébricas. 

Os discentes apresentaram dificuldades na resolução das questões algébricas, pois 

tinham que determinar o número de possibilidades de uma etapa conhecendo o 

número de possibilidades de uma ou duas etapas e o total de possibilidades, ou 

seja, para determinar a solução do problema era necessária a ideia de 

reversibilidade entre as operações de multiplicação e divisão.  

Para sanar as dificuldades mencionadas anteriormente, orientamos os 

discentes a montarem e preencherem um quadro semelhante ao da ATIVIDADE 23, 

a fim de observarem o que deveria ser calculado, o total de possibilidades ou o 

número de possibilidades de uma etapa. Outra sugestão foi montarem a sentença 
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da modelação do problema. A partir das orientações os discentes conseguiram 

solucionar as questões algébricas (Q5, Q6, Q7, Q8 e Q9).  

 

3.14  DÉCIMA QUARTA SESSÃO DE ENSINO 

 

A décima quarta sessão de ensino ocorreu no dia 24 de abril de 2017 

(segunda-feira), com aplicação de quatro atividades (Atividades 25, 26, 27 e 28), as 

quais eram atividades de fixação de problemas multiplicativos, por meio de jogos 

educativos e de tecnologias de informação e comunicação. A sessão durou 3h, de 

7h30min ás 10h45min, dividida em dois períodos, de 7h30min às 9h45min e de 10h 

às 10h45min, sendo que cada atividade teve duração de 45 minutos e frequência de 

35 alunos.  

As atividades 25, 26 e 27 envolviam o baralho multiplicativo (Apêndice E), 

com o qual montamos três tipos de jogos, um para cada atividade. Para a aplicação 

dessas atividades a turma foi dividida em oito grupos com quatro alunos em cada e 

um grupo com três alunos. Entregamos um baralho multiplicativo e uma calculadora 

para cada grupo e em seguida explicamos oralmente as regras de cada atividade. 

Os discentes não tiveram dificuldades de compreender a dinâmica dos jogos. A 

primeira atividade dessa sessão tinha como objetivo fixar a resolução de problemas 

multiplicativos, trabalhando a sentença da modelação dos problemas. Nesta 

atividade os discentes tinham que formar pares de cartas com o enunciado do 

problema e a sentença que o representava.  

A segunda atividade desta sessão tinha como objetivo fixar a resolução 

de problemas multiplicativos, trabalhando a sentença da modelação e sua solução. 

Nesta atividade os discentes tinham que formar ternas de cartas com o enunciado 

do problema, a sentença que o representava e a sua solução. A terceira atividade 

desta sessão tinha como objetivo fixar a resolução de problemas multiplicativos. 

Nesta atividade os alunos tinham que formar pares de cartas com o enunciado do 

problema e a sua solução.  

A última atividade desta sessão de ensino foi desenvolvida no aplicativo 

Modellus Problemas e tinha como objetivo fixar a resolução de problemas de 

estruturas multiplicativas. Para a realização desta atividade a turma foi organizada 

em 17 duplas e um aluno pediu para realizar a atividade sozinho. Esta atividade 

trabalhou a parte de problemas multiplicativos do aplicativo, que é dividido em três 
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níveis. No nível 1 os alunos tinham que ler o problema e escrever a sentença que o 

representa. No nível 2 tinham que ler o problema e escrever a sentença que o 

representa e sua solução. No nível 3 tinham que solucionar o problema. Ao todo 

cada nível tinha 18 problemas, sendo 6 aritméticos e 12 algébricos. 

 

3.15  DÉCIMA QUINTA SESSÃO DE ENSINO 

 

A décima quinta sessão de ensino ocorreu no dia 26 de abril de 2017 

(quarta-feira), com aplicação de duas atividades (Atividades 29 e 30), uma atividade 

trabalhava a tabuada e outra a fixação de problemas multiplicativos. A sessão durou 

2h15, de 7h30min ás 9h45min, e frequência de 35 alunos.  

A atividade 29 envolvia a tabuada e teve duração de 42min, de 7h30min 

às 8h12min, e tinha como objetivo aprender a tabuada dos números maiores que 5, 

usando os dedos das mãos. Esta atividade foi elaborada com o intuito de auxiliar os 

discentes nos procedimentos algorítmicos das operações de multiplicação e divisão, 

visto que a maioria dos erros numéricos cometidos por eles estavam relacionados a 

tabuada. O formato desta atividade tornou a aprendizagem da tabuada dinâmica, 

diferente do método tradicional, onde o discente tem que decorar a tabuada de 

forma mecânica e repetitiva. Os alunos se divertiram com este método e aprenderam 

a tabuada dos números maiores que 5, mas menores ou iguais a 10. 

A atividade 30 teve duração de 1h30min, de 8h15min às 9h45min, e tinha 

como objetivo exercitar a resolução de problemas multiplicativos. Esta atividade 

continha 15 questões com e sem situações envolvendo valores monetários, sendo 

que 6 eram aritméticas e 9 algébricas. Os discentes não apresentaram dificuldades 

no desenvolvimento desta atividade e os erros numéricos no procedimento 

algorítmico da multiplicação e divisão diminuíram significativamente, em virtude da 

atividade aplicada anteriormente (Atividade 29). As experiências adquiridas nas 

atividades anteriores serviram de suporte para a realização da ATIVIDADE 30. 

 

3.16  DÉCIMA SEXTA SESSÃO DE ENSINO 

 

A décima sexta sessão de ensino ocorreu no dia 03 de maio de 2017 

(quarta-feira) com aplicação do pós-teste multiplicativo, esta foi à última sessão da 

etapa multiplicativa e do experimento.  Este teste continha as mesmas questões do 
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pré-teste multiplicativo e teve duração de 2h15min, de 7h30min ás 9h45min, com 

participação de todos os 35  alunos. O objetivo do pós-teste multiplicativo foi avaliar 

os conhecimentos adquiridos pelos discentes após a etapa multiplicativa do 

experimento. A seguir apresentamos uma análise da frequência e participação dos 

alunos na experimentação. 

 

3.17 FREQUÊNCIA E PARTICIPAÇÃO DOS DISCENTES NO EXPERIMENTO 

 

Nesta subseção apresentamos uma análise da frequência e participação 

dos discentes no experimento, buscando verificar se a ausência em alguma sessão 

de ensino prejudicou o desempenho na resolução de problemas envolvendo as 

quatro operações fundamentais com números naturais e de que modo se deu a 

participação dos mesmos durante a aplicação da sequência didática. O quadro a 

seguir apresenta a frequência dos 35 alunos nas 16 sessões de ensino. 

Quadro 34 - Frequência dos discentes no experimento 
(continua) 

 ETAPA ADITIVA ETAPA MULTIPLICATIVA 

MÊS MARÇO ABRIL ABRIL MAIO 

Nº ALUNO 20 22 27 29 31 3 5 8 10 11 12 17 19 24 26 3 

1 A1 P P P P P P P P P P P P P P P P 

2 A2 P P P P P P P P P P P P P P P P 

3 A3 P P P P P P P P P P P P P P P P 

4 A4 P P P P P P P P P P P P P P P P 

5 A5 P P P P P P P P F P P P P P P P 

6 A6 P P P P P P P P P P P P P P P P 

7 A7 P P P P P P P P P P P P P P P P 

8 A8 P P P P P P P P P P P P P P P P 

9 A9 P P P P P P P P P P P P P P P P 

10 A10 P F F F F P P P P P P P P P P P 

11 A11 P P P P P P P P P P P P P P P P 

12 A12 P P P P P F P P P P P P P P P P 

13 A13 P P P P P P P P P F P P P P P P 

14 A14 P P P P P P P P P P P P P P P P 

15 A15 P P P P P P P P P P P P P P P P 

16 A16 P P P P P P P P P P P P P P P P 

17 A17 P P P P P P P P P P P P P P P P 

18 A18 P P P P P P P P P P P P P P P P 

19 A19 P P P P P P P P P P P P P P P P 

20 A20 P P P P P P P P P P P P P P P P 

21 A21 P P P P P P P P P P P P P P P P 

22 A22 P P P P P P P P P P P P P P P P 

23 A23 P P P P P P P P P P P P P P P P 

24 A24 P P P P P P P P P P P P P P P P 

25 A25 P P P P F P P P P P P P P P P P 

26 A26 P P P P P P P P P P P P P P P P 

27 A27 P P P P P P P P P P P P P P P P 

28 A28 P P P P P P P P P P P P P P P P 
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(conclusão) 

29 A29 P P P P P P P P P P P P P P P P 

30 A30 P P P P P P P P P P P P P P P P 

31 A31 P P P P P P P P P P P P P P P P 

32 A32 P P P P P P P P P P P P P P P P 

33 A33 P P P P P P P P P P P P P P P P 

34 A34 P P P P P P P P P P P P P P P P 

35 A35 P P P P P P P P P P P P P P P P 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A tabela acima mostra que dos 35 alunos participantes da pesquisa 30 

apresentaram 100% de frequência no experimento e apenas 5 alunos (A5, A10, A12, 

A13 e A25) faltaram em alguma sessão de ensino. Isso foi um dos fatores que 

levaram ao sucesso do experimento. Todos os alunos participaram da aplicação dos 

testes aditivos e multiplicativos.  

O discente A5 faltou na 9º sessão de ensino, ou seja, na segunda sessão 

de ensino da etapa multiplicativa do experimento, no entanto isto não causou 

prejuízo no rendimento final deste aluno, pois ele acertou todas as questões do pós-

teste multiplicativo. O discente A10 faltou em quatro sessões de ensino da etapa 

aditiva (2º, 3º, 4º e 5º sessão) o que comprometeu o seu desempenho na resolução 

das questões do pós-teste aditivo, visto que ele participou apenas das sessões de 

aplicação dos testes dessa etapa e da sessão de fixação de problemas aditivos por 

meio de jogos educativos e TIC. Este discentes não apresentou variação no número 

de acertos nas questões do pós-teste aditivo em relação ao pré-teste (o número de 

acertos nos dois testes foi de 4 questões) e cometeu os mesmos erros numéricos e 

relacionais nos dois testes. 

O aluno A12 esteve ausente na 6º sessão de ensino, o discente A13 faltou 

na 10º sessão de ensino e o educando A25 na 5º sessão de ensino, porém isto não 

trouxe consequências para o  desempenho na resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais com números naturais destes discentes.  

A participação dos alunos nas aulas de matemática, durante a 

experimentação, foi avaliada pela frequência e pela identificação dos seguintes 

comportamentos: predisposição para usar os conhecimentos matemáticos, 

interesse, comportamento investigativo, perseverança na busca de resultados, 

criticidade e valorização do trabalho coletivo. A tabela a seguir apresenta á gradação 

desses comportamentos por aluno. 
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Quadro 35 - Comportamentos observados na experimentação 

COMPORTAMENTOS 
GRADAÇÃO 

INEXISTENTE RARO FREQUENTE 

Predisposição para usar os 
conhecimentos 
matemáticos 

A21 e A22 
A2, A3, A8, A9, A10, 

A17, A20, A24, A25, A28, 
A29 e A31 

A1, A4, A5, A6, A7, A11, 
A12, A13, A14, A15, A16, 
A18, A19, A23, A26, A27, 
A30, A32, A33, A34 e A35 

Interesse A21 e A23 A9 e A24 

A1, A2, A3, A4, A5, A6, 
A7, A8, A10, A11, A12, 

A13, A14, A15, A16, A17, 
A18, A19, A20, A22, A25, 
A26, A27, A28, A29, A30, 
A31, A32, A33, A34 e A35 

Investigativo 
A3, A8, A21, A22, 
A24, A29 e A31 

A2, A9, A16, A17, A20 e 
A28 

A1, A4, A5, A6, A7, A10, 
A11, A12, A13, A14, A15, 
A18, A19, A23, A25, A26, 
A27, A30, A32, A33, A34 e 

A35 

Perseverança na busca de 
Resultados 

A3, A21, A23 e A24 
A9, A16, A20, A22, A29 

e A31 

A1, A2, A4, A5, A6, A7, 
A8, A10, A11, A12, A13, 
A14, A15, A17, A18, A19, 
A25, A26, A27, A28, A30, 

A32, A33, A34 e A35 

Critico 
A3, A2, A8, A9, 

A10, A20, A21, A23 

e A24 

A16, A18, A19, A22, A27, 
A28, A29, A31, A33 e 

A34 

A1, A4, A5, A6, A7, A11, 
A12, A13, A14, A15, A17, 
A25, A26, A30, A32 e A35 

Valorização do trabalho 
coletivo 

A20, A22 e A23 
A2, A8, A10, A16, A17, 

A21, A24, e A35 

A1, A3, A4, A5, A6, A7, 
A9, A11, A12, A13, A14, 
A15, A18, A19, A25, A26, 
A27, A28, A29, A30, A31, 

A32, A33 e A34 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A maioria dos discentes, 60%, apresentou com frequência a 

predisposição para usar os conhecimentos matemáticos, fato comprovado quando 

utilizavam os conhecimentos adquiridos em atividades anteriores para resolver 

novas atividades; 34,29% dos alunos raramente apresentaram este comportamento; 

e 5,71% não apresentaram esta conduta. O segundo comportamento analisado foi 

também frequente entre a maioria dos alunos, 88,58% destes demonstraram 

interesse em desenvolver as atividades da sequência didática; e 11,42% dos 

educandos não ou raramente demonstraram interesse em participar da 

experimentação. 

Em relação a conduta investigativa, 62,86% dos alunos apresentaram 

este comportamento com frequência; 17,14% em situações raras procederam deste 

modo; e 11,42% não tiveram esta conduta durante o experimento. A maior parte dos 

discente, 71,44%, apresentou perseverança na busca de resultados no 

desenvolvimento das atividades da sequência didática e na resolução das questões 

dos testes, porém 28,56% não ou raramente apresentaram este comportamento 
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diante das atividades matemáticas. No que se refere ao comportamento critico 

durante as sessões de ensino do experimento 45,72% dos alunos demonstraram 

esta conduta com frequência, 28,57% raramente foram críticos e 25,71% não 

apresentaram este comportamento em nenhum momento da experimentação.  

O sexto comportamento analisado, valorização do trabalho coletivo, foi 

frequente entre a maioria dos discentes, 68,57%; o trabalho em grupo foi apreciado 

raramente por 22,86% dos educandos; e 8,57% não consideraram relevante o 

trabalho coletivo. A partir da análise dos comportamentos dos alunos durante o 

experimento constatamos que houve uma efetiva participação dos mesmos nas 

aulas de matemática, o que contribuiu para o sucesso da experimentação, 

juntamente com o formato das atividades, as metodologias de ensino utilizadas (o 

ensino por atividades, os jogos educativos, a resolução de problemas e as TIC) e a 

postura docente durante a aplicação da sequência didática.  A seguir apresentamos 

algumas considerações acerca do experimento. 

 

3.18 CONSIDERAÇÕES ACERCA DO EXPERIMENTO 

 

A experimentação perdurou por aproximadamente um mês e meio na 

escola, aplicamos um total de 30 atividades em 12 sessões de ensino e as outras 4 

sessões foram destinadas a aplicação dos testes. Durante o experimento a 

coordenação pedagógica da escola nos deu total apoio. As atividades 

proporcionaram aos discentes um avanço significativo na resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais, tanto no que 

se refere a escolha da operação adequada para solucionar a questão, quanto no 

procedimento algorítmico das operações de adição, subtração, multiplicação e 

divisão.  

O formato das atividades proporcionou uma maior participação dos 

discentes nas aulas de matemática, na medida em que eles se envolveram nas 

atividades. O uso de novas tendências para o ensino de matemática, como a 

resolução de problemas, o ensino por atividades, os jogos educativos e as 

tecnologias de informação e comunicação proporcionou este envolvimento, visto que 

as aulas se tornaram mais atrativas, interativas, dinâmicas e prazerosas. Com o uso 

dessas metodologias de ensino pudemos observar com mais frequência a 
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predisposição dos discentes para utilizarem os conhecimentos matemáticos, um 

maior interesse e criticidade. 

As análises do pré-teste multiplicativo e das sessões de intervenção 

ratificaram as dificuldades dos discentes no procedimento algorítmico da 

multiplicação e divisão, no que tange ao domínio da tabuada, por isso houve a 

necessidade de se propor uma atividade que trabalhasse especificamente a tabuada 

(Atividade 29). De acordo com nossas observações em sala de aula os alunos que 

montavam a sentença da modelação do problema acertavam a escolha da operação 

adequada para solucionar a questão. 

Na seção a seguir apresentamos a análise a posteriori e validação do 

experimento, bem como os resultados e análises dos dados produzidos na pesquisa 

e o confronto das análises a priori e a posteriori. 
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4. ANÁLISE A POSTERIORI E VALIDAÇÃO 

 

Esta seção é destinada à apresentação da análise a posteriori e validação 

do experimento e possui como objetivos analisar os resultados dos instrumentos de 

coleta de dados utilizados durante a aplicação da sequência didática (testes, 

questionário socioeconômico, diário de campo e as gravações em vídeo das 

sessões de intervenção) e realizar o confronto entre as análises a priori e a 

posteriori.  

Para a validação da pesquisa realizamos o tratamento estatístico dos 

dados obtidos na etapa anterior, por meio da comparação percentual dos resultados 

dos testes, análise dos tipos de erros ocorridos nos testes e utilizamos técnicas 

estatísticas, como o teste de hipóteses para amostra pareada, a fim de 

apreendermos conclusões quantitativas sobre os pós-testes (aditivo e multiplicativo) 

e verificar se as metodologias de ensino que foram adotas durante a 

experimentação surtiram efeitos no desempenho dos alunos em resolução de 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais com números naturais.  

O coeficiente de correlação linear de Pearson também foi utilizado, com a 

finalidade de verificar se existiu ou não uma relação positiva ou negativa entre o 

desempenho dos alunos nos testes e suas situações socioeconômicas, como: 

afinidade com a matemática, hábitos de estudos, dificuldades e notas obtidas na 

disciplina de matemática, domínio da tabuada, o exercício de atividade remunerada, 

hábito de fazer compras e escolaridade dos responsáveis dos participantes da 

pesquisa. 

Os resultados dos testes e do questionário foram sistematizados em 

quadros, tabelas e gráficos. A análise dos testes levou em consideração o 

percentual de acertos, erros e itens em branco por questão e por aluno. Verificamos 

também se a elaboração da sentença da modelação do problema resultou em 

acertos ou erros. Deste modo, buscamos atingir o objetivo deste estudo: avaliar os 

efeitos que tem uma sequência didática, diferente da tradicional, sobre a 

participação nas aulas de matemática e no desempenho de resolução de 

problemas envolvendo as quatro operações fundamentais em uma turma do 6º 

ano do Ensino Fundamental. 
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4.1 RESULTADOS E ANÁLISES DA PARTE ADITIVA DO EXPERIMENTO 

 

Iniciamos a análise dos dados pela parte aditiva do experimento, 

analisando, por questão, o percentual de acerto, erro e questões em branco, nos 

testes aditivos (pré- e pós-testes). A análise dos resultados foi feita com base nas 

seguintes categorias, a saber: 

Acerto: quando o aluno apresentou uma resolução para a questão e o resultado 

estava correto; 

Erro: quando o aluno apresentou uma resolução para a questão e o resultado obtido 

estava incorreto, devido ao uso da operação inadequada e/ou a deslizes no 

procedimento do algoritmo da operação. 

Em Branco: quando a questão não foi resolvida. 

Tabela 50 - Desempenho por questão nos testes aditivos 

QUESTÃO TIPO SENTENÇA 

ACERTO (%) ERRO (%) 
EM BRANCO 

(%) 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

Q1 Aritmética 65+55=? 80,00 100,00 17,14 0,00 2,86 0,00 

Q2 Aritmética 1934+68=? 45,71 91,43 51,43 8,57 2,86 0,00 

Q3 Aritmética 43+17=? 54,29 97,14 40,00 2,86 5,71 0,00 

Q4 Aritmética 40-18=? 37,14 80,00 60,00 20,00 2,86 0,00 

Q5 Aritmética 85-26=? 45,71 82,86 51,43 17,14 2,86 0,00 

Q6 Algébrica 54+?=72 22,86 94,29 74,29 5,71 2,86 0,00 

Q7 Algébrica 37+?=99 48,57 94,29 45,71 5,71 5,71 0,00 

Q8 Algébrica 60+?=145 28,57 85,71 60,00 14,29 11,43 0,00 

Q9 Algébrica 70-?=28 40,00 97,14 57,14 2,86 2,86 0,00 

Q10 Algébrica 97-?=56 54,29 94,29 40,00 5,71 5,71 0,00 

Q11 Algébrica ?+50=184 40,00 80,00 54,29 20,00 5,71 0,00 

Q12 Algébrica ?+12=34 54,29 74,29 40,00 25,71 5,71 0,00 

Q13 Algébrica ?-25=88 31,43 74,29 60,00 25,71 8,57 0,00 

Q14 Algébrica ?-75=39 42,86 62,86 45,71 37,14 11,43 0,00 

Q15 
Aritmética 
combinada 

21+63=? e 
100-84=? 
    ou 
100-21=? e 
79-63=? 

22,86 42,86 65,71 57,14 11,43 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 52 - Desempenho por questão nos testes aditivos 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Legenda: Acerto: % de acerto no pré-teste; Acerto1: % de acerto no pós-teste; Erro: % de erro no pré-
teste; Erro1: % de erro no pós-teste; Em Branco: % de itens em branco no pré-teste; Em Branco1: % 
de itens em branco no pós-teste.  

O percentual médio de acertos nas questões do pré-teste aditivo foi de 

43,24%, o percentual médio de erros foi de 50,86% e aproximadamente 6% das 

questões foram deixadas em branco. A questão em que os discentes apresentaram 

o maior percentual de acertos no pré-teste aditivo foi a Q1, com 80% de acertos. Isso 

pode ser justificado pelo fato desta questão apresentar pouca complexidade, 

prototípica aditiva, e ser do tipo aritmética (a + b = ?). As questões Q6, Q8 e Q15 

apresentaram os menores percentuais de acertos no pré-teste aditivo, 

respectivamente, 22,86%, 28,57% e 22,86%. O baixo percentual de acerto nas duas 

primeiras questões pode ser justificado pelo fato delas serem algébricas, do tipo a + 

? = c, e incongruentes semanticamente, sendo necessária a ideia de reversibilidade 

entre as operações de adição e subtração para solucioná-las. E a justificativa para o 

baixo desempenho na última questão do segundo teste aditivo reside no fato desta 

questão ser aritmética combinada e como foi visto nas análises prévias desta 

pesquisa este tipo de problema envolve duas ou mais operações ou a repetição de 

uma mesma operação na sua resolução. Os discentes apresentaram muitas 

dificuldades nas questões algébricas do pré-teste aditivo. 

Os erros no pré-teste aditivo estavam ligados a interpretação do 

enunciado do problema, ou seja, a escolha da operação adequada para solucionar a 

questão, isso se deve ao fato de algumas questões conterem em seus enunciados 
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expressões que dão indícios falsos sobre a operação adequada para solucioná-la. A 

figura a seguir trás exemplos desse tipo de erro cometido por alguns alunos no pré-

teste aditivo. 

Figura 7 - Exemplos de erros relacionais no pré-teste aditivo 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolução da questão Q7 do aluno A17 Resolução da questão Q13 do aluno A1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Outras falhas cometidas pelos discentes no pré-teste aditivo estavam 

ligadas aos procedimentos algorítmicos das operações de adição e subtração, 

conforme mostra a figura a seguir.  

Figura 8 - Exemplos de erros numéricos no pré-teste aditivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Resolução da questão Q2 do aluno A2 Resolução da questão Q5 do aluno A19 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Alguns discentes cometeram equívocos tanto na escolha da operação 

quanto no procedimento algorítmico das operações de adição e subtração. 

Figura 9 - Exemplos de erros relacionais e numéricos no pré-teste aditivo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolução da questão Q11 do aluno A20 Resolução da questão Q14 do aluno A14 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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No pós-teste aditivo o percentual médio de acertos aumentou para 

83,43%, o percentual médio de erros diminui para 16,57% e nenhuma questão foi 

deixada em branco. As questões em que os discentes apresentaram o maior 

percentual de acertos no pós-teste aditivo foram Q1, Q3 e Q9. Toda a amostra 

acertou a primeira questão e  o percentual de acertos nas duas outras questões foi 

de 97,14%. As questões que apresentaram os menores índices de acertos no pré-

teste aditivo (Q6, Q8 e Q15) tiveram um aumento percentual de acertos no pós-teste 

aditivo, respectivamente, 94,29%, 85,71% e 42,86%. Apesar dos discentes 

apresentarem um desempenho melhor nas questões aritméticas do que nas 

algébricas, houve um aumento percentual de acertos muito maior nas questões 

algébricas do pós-teste aditivo do que nas aritméticas. A seguir apresentamos os 

resultados dos testes aditivos de acordo com o desempenho por aluno. 

Tabela 51 - Desempenho por aluno nos testes aditivos 

ALUNO 

ACERTO (%) ERRO (%) EM BRANCO (%) 

PRÉ- 
TESTE 

PÓS- 
TESTE 

PRÉ- 
TESTE 

PÓS- 
TESTE 

PRÉ- 
TESTE 

PÓS- 
TESTE 

A1 86,67 100,00 13,33 0,00 0,00 0,00 
A2 13,33 80,00 86,67 20,00 0,00 0,00 
A3 53,33 86,67 46,67 13,33 0,00 0,00 
A4 86,67 100,00 13,33 0,00 0,00 0,00 
A5 86,67 100,00 13,33 0,00 0,00 0,00 
A6 80,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
A7 33,33 100,00 66,67 0,00 0,00 0,00 
A8 26,67 86,67 66,67 13,33 6,67 0,00 
A9 60,00 93,33 40,00 6,67 0,00 0,00 
A10 26,67 26,67 73,33 73,33 0,00 0,00 
A11 80,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
A12 86,67 93,33 13,33 6,67 0,00 0,00 
A13 93,33 100,00 6,67 0,00 0,00 0,00 
A14 26,67 80,00 73,33 20,00 0,00 0,00 
A15 46,67 93,33 33,33 6,67 20,00 0,00 
A16 13,33 73,33 86,67 26,67 0,00 0,00 
A17 40,00 93,33 60,00 6,67 0,00 0,00 
A18 20,00 66,67 26,67 33,33 53,33 0,00 
A19 26,67 80,00 73,33 20,00 0,00 0,00 
A20 33,33 93,33 66,67 6,67 0,00 0,00 
A21 13,33 66,67 86,67 33,33 0,00 0,00 
A22 20,00 73,33 53,33 26,67 26,67 0,00 
A23 40,00 93,33 60,00 6,67 0,00 0,00 
A24 13,33 60,00 66,67 40,00 20,00 0,00 
A25 0,00 73,33 80,00 26,67 20,00 0,00 
A26 93,33 100,00 6,67 0,00 0,00 0,00 
A27 33,33 73,33 66,67 26,67 0,00 0,00 
A28 40,00 93,33 60,00 6,67 0,00 0,00 
A29 13,33 73,33 86,67 26,67 0,00 0,00 
A30 6,67 60,00 33,33 40,00 60,00 0,00 
A31 33,33 93,33 66,67 6,67 0,00 0,00 
A32 33,33 73,33 66,67 26,67 0,00 0,00 
A33 6,67 53,33 93,33 46,67 0,00 0,00 
A34 46,67 80,00 53,33 20,00 0,00 0,00 
A35 100,00 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 53 - Desempenho dos alunos nos testes aditivos 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

No pré-teste aditivo, 40% dos discentes (A2, A8, A10, A14, A16, A18, A19, A21, 

A22, A24, A25, A29, A30 e A33) tiveram menos de 30% de acerto. O número de erros foi 

maior do que o de questões certas e em branco, demonstrando que, mesmo não 

tendo acertado as questões, 50,86% da amostra realizou algum tipo de tentativa de 

resolução. Por outro lado, 28,57% dos alunos (A1, A4, A5, A6, A9, A11, A12, A13, A26 e 

A35) apresentaram índices de acertos superior a 60%, mostrando um bom 

entendimento sobre o assunto, mesmo antes de receberem orientação sobre ele 

neste ano escolar. 

O aluno A25 não acertou nenhuma das questões do pré-teste aditivo, 

porém progrediu para 73,33% de acerto no pós-teste. Além deste, os alunos A30 e 

A33 tiveram no primeiro teste apenas 6,67% de acerto, já no segundo teste aditivo 

progrediram, respectivamente, para 60% e 53,33% de acertos. E ainda os alunos A2, 

A16, A21, A24 e A29 que, embora tenham obtido 13,33% de acertos no pré-teste 

aditivo, no pós-teste melhoraram significativamente seus índices, tendo o aluno A2 

aumentado para 80%; os discentes A16 e A29 para 73,33%; o A21 elevou seu índice 

de acerto para 66,67%; e  o A24 para 60% de acerto. Os alunos A1, A4, A5, A6, A7, 

A11, A13, A26 e A35 obtiveram 100% de acerto nos pós-teste aditivo, sendo que o 

aluno A35 manteve o seu desempenho nos dois testes aditivos.  

O aluno A10 manteve o seu desempenho nos testes aditivos, 26,67% de 

acerto, possivelmente isto está relacionado ao fato dele ter participado de apenas 
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três sessões das sete da etapa aditiva do experimento, sendo que duas foram de 

aplicação dos testes aditivos, sessões 1 e 7, e uma foi de fixação de problemas de 

estruturas aditivas por meio de jogos educativos e TIC, sessão 6. A seguir 

apresentamos uma análise dos erros cometidos pelos discentes nos testes aditivos.  

 

4.2 TIPOS DE ERROS NOS TESTES ADITIVOS 

 

Nesta subseção apresentamos os tipos de erros cometidos pelos 

discentes nas questões dos testes aditivos e identificamos os fatores que 

ocasionaram tais equívocos. Com o intuito de analisarmos esses erros elegemos 

algumas categorias, como: elaboração da sentença da modelação ou natural da 

questão, cálculo relacional e cálculo numérico. Conforme Vergnaud (2014, p. 23), o 

cálculo relacional refere-se às operações de pensamento necessárias para 

reconhecer as relações envolvidas em uma situação, ou seja, a escolha da operação 

e o numérico refere-se às operações ordinárias de adição, subtração, multiplicação e 

divisão. 

Na análise das sentenças foi verificado se os discentes as elaboraram de 

forma correta ou incorreta ou não as elaboraram. Já no que se refere aos cálculos 

relacional e numérico foram analisados os acertos, erros e itens em branco. O 

quadro adiante contém as três categorias de erros mencionadas anteriormente.  
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Quadro 36 - Categorias de erros por questão nos testes aditivos 

Q
u

e
s
tã

o
 

Tipo 

Elaboração da sentença natural da 

questão(%) 
Escolha da operação (%) Efetuar a operação (%) 

Elaborou a 

sentença 

corretamente 

Elaborou a 

sentença 

incorretamente 

Não 

elaborou a 

sentença 

Acerto Erro Em branco Acerto Erro Em branco 

Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- 

Q1 Aritmética 0,00 48,57 0,00 0,00 100 51,43 80,00 100,00 8,57 0,00 2,86 0,00 80,00 100,00 17,14 0,00 2,86 0,00 

Q2 Aritmética 0,00 40,00 0,00 0,00 100 60,00 45,71 91,43 40,00 2,86 2,86 0,00 45,71 91,43 51,43 8,57 2,86 0,00 

Q3 Aritmética 0,00 45,71 0,00 0,00 100 54,29 54,29 97,14 22,86 0,00 5,71 0,00 54,29 97,14 28,57 2,86 5,71 0,00 

Q4 Aritmética 0,00 40,00 0,00 0,00 100 60,00 37,14 80,00 28,57 5,21 2,86 0,00 37,14 80,00 40,00 20,00 2,86 0,00 

Q5 Aritmética 0,00 42,86 0,00 0,00 100 57,14 45,71 82,86 20,00 5,72 2,86 0,00 45,71 82,86 40 14,29 2,86 0,00 

Q6 Algébrica 0,00 45,71 0,00 0,00 100 54,29 22,86 94,29 40,00 5,71 2,86 0,00 22,86 94,29 37,15 0,00 2,86 0,00 

Q7 Algébrica 0,00 51,43 0,00 0,00 100 48,57 48,57 94,29 40,00 5,72 5,71 0,00 48,57 94,29 22,85 2,86 5,71 0,00 

Q8 Algébrica 0,00 51,43 0,00 0,00 100 48,57 28,57 85,71 45,71 2,86 11,43 0,00 28,57 85,71 34,29 14,29 11,43 0,00 

Q9 Algébrica 0,00 48,57 0,00 0,00 100 51,43 40,00 97,14 14,29 0,00 2,86 0,00 40 97,14 45,72 2,86 2,86 0,00 

Q10 Algébrica 0,00 45,71 0,00 0,00 100 54,29 54,29 94,29 17,14 5,72 5,71 0,00 54,29 94,29 31,43 2,86 5,71 0,00 

Q11 Algébrica 0,00 42,86 0,00 2,86 100 54,29 40,00 80,00 37,14 8,57 5,71 0,00 40,00 80,00 37,14 14,29 5,71 0,00 

Q12 Algébrica 0,00 42,86 0,00 2,86 100 54,29 54,29 74,29 34,29 22,85 5,71 0,00 54,29 74,29 17,14 8,57 5,71 0,00 

Q13 Algébrica 0,00 45,71 0,00 5,72 100 48,57 31,43 74,29 48,58 14,28 8,57 0,00 31,43 74,29 25,72 17,14 8,57 0,00 

Q14 Algébrica 0,00 48,57 0,00 0,00 100 51,43 42,86 62,86 28,57 11,43 11,43 0,00 42,86 62,86 37,14 37,14 11,43 0,00 

Q15 
Aritmética 

Combinada 
0,00 11,43 0,00 14,28 100 74,29 22,86 42,86 57,14 48,58 11,43 0,00 22,86 42,86 40,00 22,86 11,43 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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A análise do quadro acima mostra que na resolução do pré-teste aditivo 

nenhum aluno elaborou a sentença natural correspondente aos problemas. As 

resoluções deste primeiro teste foram pautadas na escolha direta da operação e na 

execução do algoritmo da adição ou subtração. Isso mostra que possivelmente os 

discentes não foram instruídos neste ano escolar e em anos anteriores sobre a 

utilização da sentença. A sequência didática da parte aditiva do experimento era 

embasada na elaboração da sentença natural do problema, que tinha como objetivo 

facilitar a escolha da operação adequada para solucionar a questão.  

As observações feitas durante as sessões de intervenção mostraram que 

em boa parte do experimento os alunos elaboravam primeiramente a sentença 

natural do problema para depois escolherem a operação adequada para solucioná-

lo, porém nas sessões finais a maioria dos discentes mostrou ter superado esta 

etapa na resolução de um problema e passou a realizar o cálculo diretamente, sem 

elaborar a sentença.  Isso mostra a importância da elaboração da sentença na 

resolução de um problema. 

Em todas as questões do pós-teste aditivo foram elaboradas sentenças, 

sendo que o percentual médio de elaboração da sentença por questão foi de 

aproximadamente 45,14% (43,43% das sentenças foram elaboradas corretamente e 

1,71% incorretamente). A maioria das sentenças que foram elaboradas de maneira 

incorreta referiam-se a sentença aritmética do problema e não a sentença da 

modelação ou natural. Segundo Carey (1991, p. 270), a sentença da modelação de 

um problema representa diretamente as relações entre os dados que são 

apresentados no enunciado dos problemas, e a sentença aritmética de um problema 

é usada para determinar o valor procurado num problema. A figura a seguir 

apresenta um exemplo desse tipo de erro cometido pelos discentes na resolução 

das questões do pós-teste aditivo. 

Figura 10 - Exemplo de elaboração incorreta da sentença da modelação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolução da questão Q8 do aluno A16 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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O percentual médio de não elaboração da sentença no segundo teste 

aditivo foi de 54,86%.  Esses indícios mostram a relevância da sentença na 

resolução de um problema, na medida em que a elaboração da sentença auxiliou na 

escolha da operação de acordo com o tipo de problema, aritmético ou algébrico, e 

da posição do termo desconhecido. 

O percentual de erro no cálculo relacional no pré-teste aditivo foi de 

32,19% e diminui para 9,33% no pós-teste. As falhas na escolha da operação, nos 

dois testes, foram maiores nas questões algébricas do que nas aritméticas. A 

exceção foi a questão Q15 que era aritmética combinada e apresentou o maior 

percentual de erro nos pré- e pós-testes, respectivamente, 57,14% e 48,58%. Nas 

questões Q1, Q3 e Q9 do segundo teste aditivo o erro relacional foi zero, as duas 

primeiras questões eram aritméticas e a outra algébrica. 

No que se refere ao cálculo numérico o percentual de erro no 

procedimento dos algoritmos das operações de adição e subtração foi de 33,71% no 

pré-teste aditivo e diminui para 11,14% no pós-teste. Essas falhas estavam ligadas 

ao cálculo da adição e subtração com reserva, os deslizes mais frequentes na 

adição estavam relacionados a composição das casas decimais e na subtração a 

inversão dos algarismos e ao zero neutro. Alguns discentes apresentaram erros nos 

cálculos relacional e numérico. No pré-teste aditivo 5,9% das questões foram 

deixadas em branco, entretanto no pós-teste todas as questões foram respondidas 

pelos discentes. 

A seguir apresentamos a relação entre a elaboração da sentença natural 

dos problemas e a escolha da operação adequada para solucionar as questões dos 

testes aditivos. 

 

4.3 ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL E ESCOLHA DA OPERAÇÃO 
ADEQUADA PARA SOLUCIONAR QUESTÕES ADITIVAS 
  

Nesta subseção apresentamos uma análise por questão da elaboração da 

sentença natural do problema e da escolha da operação adequada para solucioná-lo 

nas quinze questões dos testes aditivos (pré- e pós-testes).  
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Quadro 37 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na primeira 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Ana tem R$65,00 
e sua irmã tem 
R$55,00. Quanto 
elas têm juntas? 

Q1 65 + 55 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A14, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, A20, A21, 
A22, A23, A24, 
A26, A27, A28, 
A31, A32, A33, 

A34 e A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A19, A20, 
A21, A22, 
A24, A25, 
A27, A29, 

A30, A31, A32 
e A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A10, A11, 
A12, A13, 
A15, A17, 
A18, A23, 
A26, A28, 
A34 e A35 

Erro   A8, A25 e A29     

Em branco   A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na primeira questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença 

natural do problema, no entanto no pós-teste aditivo 48,57% dos discentes da 

amostra elaboram a sentença natural que a representava (65 + 55 = ?) e acertaram 

a escolha da operação adequada para solucioná-la. O percentual de alunos que não 

elaboraram a sentença natural desta questão no segundo teste aditivo foi de 

51,43%, todos esses alunos também acertaram a operação adequada para 

solucionar o problema. Os alunos que erraram a escolha da operação adequada 

para solucionar esta questão no pré-teste aditivo (A8, A25 e A29), acertaram a escolha 

da operação no pós-teste aditivo, visto que elaboraram de forma correta a sentença 

natural do problema. O discente A30 que deixou em branco esta questão no primeiro 

teste elaborou a sentença natural corretamente no segundo teste e acertou a 

escolha da operação.   

A seguir apresentamos a análise da segunda questão dos testes aditivos. 
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Quadro 38 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na segunda 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Uma pessoa 
nasceu em 1934 e 
viveu 68 anos. Em 
que ano esta 
pessoa faleceu? 

Q2 1934 + 68 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A3, A4, A5, 
A6, A7, A9, A10, 
A11, A12, A13, 
A16, A17, A20, 
A22, A23, A26, 
A28, A31 e A35 

A2, A7, A8, 
A16, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 

A25, A27, A30 
e A31  

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A10, A11, 
A12, A13, 
A14, A15, 
A17, A18, 
A23, A26, 
A28, A29, 
A32, A34 e 

A35 

Erro   

A2, A8, A14, 
A15, A18, A19, 
A21, A24, A25, 
A27, A29, A32, 

A33 e A34 

A33   

Em branco   A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na segunda questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença 

natural do problema, no entanto no pós-teste 40% dos discentes da amostra 

elaboram a sentença natural que a representava (1934 + 68 = ?), sendo que 37,14% 

acertaram a escolha da operação adequada para solucionar a mesma. O percentual 

de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no pós-teste aditivo 

foi de 60%, todos esses alunos também acertaram a operação adequada para 

solucionar o problema. 57,14% dos discentes que erraram a escolha da operação 

adequada para solucionar esta questão no primeiro teste aditivo elaboraram 

corretamente a sentença natural do problema no segundo teste e destes somente o 

aluno A33 errou a escolha da operação, a falha deste discente foi usar a operação de 

subtração ao invés da adição no cálculo, ou seja, ele utilizou a operação inversa a 

da sentença natural e esta questão é aritmética, logo a operação adequada para 

solucioná-la e a mesma da sentença.  

O discente A30 que deixou em branco esta questão no pré-teste aditivo 

elaborou corretamente a sentença natural do problema e acertou a escolha da 

operação adequada para solucioná-lo no pós-teste. A seguir apresentamos a análise 

da terceira questão dos testes aditivos. 
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Quadro 39 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na terceira 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Ane tem R$43,00. 
Carla tem R$17,00 
a mais que Ane.  
Quanto tem Carla? 

Q3 43 + 17 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A4, A5, 
A6, A8, A9, A10, 
A12, A14, A15, 
A16, A18, A20, 
A22, A23, A26, 
A27, A28, A29, 
A31, A32, A33, 

A34 e A35 

A2, A7, A8, 
A16, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 
A25, A27, 
A29, A30, 

A31, A32 e 
A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A10, A11, 
A12, A13, 
A14, A15, 
A17, A18, 
A23, A26, 

A28, A34 e 
A35 

Erro   
A3, A7, A11, 

A13, A17, A19, 
A21 e A24 

   

Em branco   A25 e A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na terceira questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença 

natural do problema, no entanto no pós-teste 45,71% dos discentes da amostra 

elaboram corretamente a sentença natural que a representava (43 + 17 = ?) e 

acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-la. O percentual de 

alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no pós-teste aditivo foi 

de 54,29%, todos esses alunos também acertaram a operação adequada para 

solucionar o problema. 50% dos discentes que erraram a escolha da operação 

adequada para solucionar esta questão no primeiro teste aditivo elaboraram 

corretamente a sentença natural do problema e acertaram a escolha da operação no 

segundo teste. Os alunos A25 e A30 que deixaram em branco esta questão no pré-

teste aditivo elaboraram corretamente a sentença natural do problema e acertaram a 

escolha da operação adequada para solucioná-lo no pós-teste.  

A seguir apresentamos a análise da quarta questão dos testes aditivos. 
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Quadro 40 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na quarta 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Daniela tem 40 
bonecas. Andréa 
tem 18 bonecas a 
menos que 
Daniela.  Quantas 
bonecas tem 
Andréa? 

Q4 40 – 18 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A9, 
A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 
A20, A24, A26, 
A27, A28 A31, e 

A35 

A2, A7, A8, 
A16, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 

A25, A29, A30 
e A31 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A11, A12, 
A13, A14, 
A15, A17, 
A18, A23, 
A26, A27, 
A28, A33, 
A34 e A35 

Erro   

A8, A10, A21, 
A22, A23, A25, 
A29, A32, A33 e 

A34 

A32  A10 

Em branco   A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na quarta questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença natural 

do problema, no entanto no pós-teste 40% dos discentes da amostra elaboram 

corretamente a sentença natural que a representava (40 – 18 = ?), sendo que 

37,14% acertaram a escolha da operação adequada para solucionar essa questão. 

O discente A32 formulou corretamente a sentença natural do problema, porém 

escolheu a operação inadequada para solucioná-lo, a falha deste aluno foi usar a 

operação de adição ao invés da subtração no cálculo, ou seja, ele utilizou a 

operação inversa a da sentença natural e esta questão é aritmética, logo a operação 

adequada para solucioná-la e a mesma da sentença. 

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 60%, sendo que 57,14% acertaram a escolha da 

operação adequada para solucionar o problema. 60% dos discentes que erraram a 

escolha da operação adequada para solucionar esta questão no primeiro teste 

aditivo elaboraram corretamente a sentença natural do problema no segundo teste, 

sendo que 50% acertaram a escolha da operação. O aluno A30 que deixou em 

branco esta questão no pré-teste aditivo elaborou corretamente a sentença natural 

do problema e acertou a escolha da operação adequada para solucioná-lo no pós-

teste. A seguir apresentamos a análise da quinta questão dos testes aditivos. 
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Quadro 41 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na quinta 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Neto tinha 
R$85,00. Deu 
R$26,00 para seu 
primo Carlos. Com 
quanto Neto ficou? 

Q5 85 – 26 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A8, A9, 
A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A18, A19, 
A20, A23, A24, 
A25, A26, A28, 
A31, A32, A34 e 

A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A19, A20, 
A21, A22, 
A24, A25, 

A29, A30, A31 
e A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A18, 
A26, A27, 
A28, A32, 
A34 e A35 

Erro   
A7, A10, A21, 

A22, A27, A29 e 
A33 

  A10 e A23 

Em branco   A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na quinta questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença natural 

do problema, no entanto no pós-teste 42,86% dos discentes da amostra formularam 

corretamente a sentença natural que a representava (85 – 26 = ?) e acertaram a 

escolha da operação adequada para solucioná-la. O percentual de alunos que não 

elaboraram a sentença natural desta questão no pós-teste aditivo foi de 57,14%, 

sendo que 51,43% acertaram a escolha da operação adequada para solucionar o 

problema. 71,43% dos discentes que erraram a escolha da operação adequada para 

solucionar esta questão no primeiro teste aditivo elaboraram corretamente a 

sentença natural do problema e acertaram a escolha da operação no segundo teste. 

O aluno A30 que deixou em branco esta questão no pré-teste aditivo elaborou 

corretamente a sentença natural do problema e acertou a escolha da operação 

adequada para solucioná-lo no pós-teste.  

A seguir apresentamos a análise da sexta questão dos testes aditivos. 
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Quadro 42 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na sexta 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Pedro e Marcus 
têm juntos 72 
bolinhas de gude. 
Pedro tem 54. 
Quantas bolinhas 
de gude tem 
Marcus? 

Q6 54 + ? = 72 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A3, A4, A5, 
A6, A7, A9, A11, 
A12, A13, A16, 
A18, A19, A20, 
A24, A25, A26 

A33, A34 e A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A18, A20, 
A21, A22, 
A24, A29, 

A30, A31, A32 
e A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A23, 
A25, A26, 
A27, A28, 
A34 e A35 

Erro   

A2, A8, A10, 
A14, A15, A17, 
A21, A22, A23, 
A27, A28, A29, 

A31 e A32 

A19  A10 

Em branco   A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na sexta questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença natural, 

no entanto no pós-teste 45,71% dos discentes da amostra elaboram corretamente a 

sentença natural que a representava (54 + ? = 72), sendo que 42,85% a elaboraram 

de forma correta e acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-la. O 

discente A19 formulou corretamente a sentença natural do problema, porém escolheu 

a operação inadequada para solucioná-lo, a falha deste aluno foi usar a operação de 

adição ao invés da subtração no cálculo, ou seja, ele utilizou a mesma operação da 

sentença natural e esta questão é algébrica com o termo desconhecido localizado 

na posição intermediária da sentença, logo a operação adequada para solucioná-la 

e inversa a da sentença natural. 

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 54,29%, sendo que 51,43% acertaram a escolha 

da operação adequada para solucionar o problema. 57,14% dos discentes que 

erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta questão no primeiro 

teste aditivo elaboraram corretamente a sentença natural do problema e acertaram a 

escolha da operação no segundo teste. O aluno A30 que deixou em branco esta 

questão no pré-teste aditivo elaborou corretamente a sentença natural do problema 

e acertou a escolha da operação adequada para solucioná-lo no pós-teste. A seguir 

apresentamos a análise da sétima questão dos testes aditivos. 
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Quadro 43 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na sétima 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Mauro tinha 
R$37,00, ganhou 
certa quantia de 
seu irmão e ficou 
com R$99,00. 
Quanto Mauro 
ganhou de seu 
irmão? 

Q7 37 + ? = 99 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A9, 
A11, A12, A13, 
A15, A24, A26, 
A27, A28, A29, 

A34 e A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 
A25, A27, 

A29, A30, A31 
e A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A23, 
A26, A28, 
A34 e A35 

Erro   

A8, A10, A14, 
A16, A17, A18, 
A19, A20, A21, 
A22, A23, A31, 

A32 e A33 

A32  A10 

Em branco   A25 e A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na sétima questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença 

natural, no entanto no pós-teste 51,43% dos discentes da amostra elaboram 

corretamente a sentença natural que a representava (37 + ? = 99), sendo que 

48,57% acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-la. O discente 

A32 formulou corretamente a sentença natural do problema, porém escolheu a 

operação inadequada para solucioná-lo, a falha deste aluno foi usar a operação de 

adição ao invés da subtração no cálculo, ou seja, ele utilizou a mesma operação da 

sentença natural e esta questão é algébrica com o termo desconhecido localizado 

na posição intermediária da sentença, logo a operação adequada para solucioná-la 

e inversa a da sentença natural. 

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 48,57%, sendo que 45,71% acertaram a escolha 

da operação adequada para solucionar o problema. 78,57% dos discentes que 

erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta questão no primeiro 

teste aditivo formularam corretamente a sentença natural do problema no segundo 

teste, sendo que 71,43% acertaram a escolha da operação. Os alunos que deixaram 

em branco esta questão no pré-teste aditivo elaboraram corretamente a sentença 

natural do problema e acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-lo 

no pós-teste. A seguir apresentamos a análise da oitava questão dos testes aditivos. 
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Quadro 44 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na oitava 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Vini tem 145 
figurinhas e Rafael 
60. Quantas 
figurinhas Vini tem 
a mais que 
Rafael? 

Q8 60 + ? = 145 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A5, A6, A9, 
A11, A12, A13, 
A20, A22, A26, 
A27, A29, A33, 

A34 e A35  

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 
A25, A27, 
A29, A30, 

A31, A32 e 
A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A23, 
A26, A28, 
A34 e A35 

Erro   

A2, A3, A4, A7, 
A10, A14, A15, 
A16, A17, A19, 
A21, A23, A25, 
A28, A31 e A32  

  A10 

Em branco   
A8, A18, A24 e 

A30 
   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na oitava questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença natural, 

porém no pós-teste 51,43% dos discentes da amostra elaboram corretamente a 

sentença natural que a representava (60 + ? = 145) e acertaram a escolha da 

operação adequada para solucioná-la. O percentual de alunos que não elaboraram a 

sentença natural desta questão no pós-teste aditivo foi de 48,57%, sendo que 

45,71% acertaram a escolha da operação adequada para solucionar o problema. 

56,25% dos discentes que erraram a escolha da operação adequada para solucionar 

esta questão no primeiro teste aditivo formularam corretamente a sentença natural 

que a representava e acertaram a escolha da operação no segundo deste aditivo. 

Todos os alunos que deixaram em branco esta questão no pré-teste aditivo 

elaboraram corretamente a sentença natural do problema e acertaram a escolha da 

operação adequada para solucioná-lo no pós-teste.  

A seguir apresentamos a análise da nona questão dos testes aditivos. 
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Quadro 45 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na nona 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Lucas tinha 
R$70,00, 
emprestou certa 
quantia para 
Mateus e ficou 
com R$28,00. 
Quanto Lucas 
emprestou para 
Mateus? 

Q9 70 – ? = 28  

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A9, 
A10, A11, A12, 
A13, A15, A16 
A19, A20, A22, 
A23, A24, A25, 
A26, A27, A28, 
A29, A30, A31, 
A33, A34 e A35 

A2, A8, A14, 
A16, A18, 
A19, A20, 
A21, A22, 
A24, A25, 
A27, A29, 

A30, A31, A32 
e A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A7, 
A9, A10, 
A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A23, 
A26, A28, 
A34 e A35 

Erro   
A8, A14, A17, 

A21 e A32 
   

Em branco   A18    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na nona questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença natural, 

entretanto no pós-teste aditivo 48,57% dos discentes da amostra elaboram 

corretamente a sentença natural que a representava (70 - ? = 28) e acertaram a 

escolha da operação adequada para solucioná-la. O percentual de alunos que não 

elaboraram a sentença natural desta questão no pós-teste aditivo foi de 51,43%, 

todos esses alunos também acertaram a operação adequada para solucionar o 

problema. 80% dos alunos que erraram a escolha da operação adequada para 

solucionar esta questão no primeiro teste aditivo formularam corretamente a 

sentença natural do problema e acertaram a escolha da operação adequada para 

solucioná-lo no segundo teste. O aluno A18 que deixou em branco esta questão no 

pré-teste aditivo elaborou corretamente a sentença natural da questão e acertou a 

escolha da operação adequada para solucioná-la no pós-teste.  

A seguir apresentamos a análise da décima questão dos testes aditivos. 
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Quadro 46 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Talita tem 56 livros 
e Bruna tem 97. 
Quantos livros 
Talita tem a 
menos que Bruna? 

Q10 97 – ? = 56  

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A3, A4, A5, 
A6, A7, A9, A11, 
A12, A13, A14, 
A15, A16, A17, 
A19, A20, A23, 
A24, A25, A26, 
A27, A28, A31, 
A32, A33, A34 e 

A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A20, A22, 
A24, A27, 

A29, A30, A31 
e A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A23, 
A25, A26, 
A28, A32, 
A34 e A35 

Erro   
A2, A8, A10, 

A21, A29 e A30 
A21  A10 

Em branco   A18 e A22    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença 

natural, porém no pós-teste 45,71% dos discentes da amostra formularam 

corretamente a sentença natural que a representava (97 - ? = 56), sendo que 

42,85% acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-la. O aluno A21 

formulou corretamente a sentença natural da questão, porém escolheu a operação 

inadequada para solucioná-la, este educando cometeu o equívoco de utilizar a 

operação de adição ao invés da subtração no cálculo.  

O percentual de alunos que não elaborou a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 54,29%, sendo que 51,43% acertaram a escolha 

da operação adequada para solucioná-la. 66,67% dos discentes que erraram a 

escolha da operação adequada para solucionar esta questão no primeiro teste 

aditivo elaboraram corretamente a sentença natural do problema no segundo teste, 

sendo que 50% acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-lo. Os 

alunos A18 e A22 que deixaram em branco esta questão no pré-teste aditivo 

formularam corretamente a sentença natural do problema e acertaram a escolha da 

operação adequada para solucioná-lo no pós-teste.  

A seguir apresentamos a análise da décima primeira questão dos testes 

aditivos. 
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Quadro 47 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
primeira questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Mario tinha certa 
quantia em 
dinheiro. Ganhou 
R$50,00 de seu 
pai e ficou com 
R$184,00. Quanto 
Mario tinha antes 
de ganhar dinheiro 
de seu pai? 

Q11 ? + 50 = 184  

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A9, 
A11, A12, A13, 
A15, A17, A26, 
A27, A28, A29, 
A30, A34 e A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A20, A22, 
A27, A29, 

A30, A31 e 
A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A21, 
A23, A26, 
A28, A32, 
A34 e A35 

Erro   

A8, A10, A14, 
A16, A19, A20, 
A21, A23, A24, 
A25, A31, A32 e 

A33 

A24 A25 A10 

Em branco   A18 e A22    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima primeira questão do pré-teste aditivo não foi elaborada 

sentença natural, no entanto no pós-teste 45,71% dos discentes da amostra 

elaboram a sentença natural que a representava (? + 50 = 184), sendo que 42,85% 

formularam a sentença natural de forma correta e 2,86% elaboraram incorretamente 

a sentença. Dos alunos que elaboraram a sentença natural que representava esta 

questão no pós-teste aditivo, apenas os discentes A24 e A25 erraram a escolha da 

operação adequada para solucioná-la. O primeiro aluno formulou corretamente a 

sentença natural do problema, porém escolheu a operação inadequada para 

solucioná-lo, a falha deste aluno foi usar a operação de adição ao invés da 

subtração no cálculo, ou seja, ele utilizou a mesma operação da sentença natural e 

esta questão é algébrica com o termo desconhecido localizado no início da 

sentença, logo a operação adequada para solucioná-la e inversa a da sentença 

natural. E o segundo elaborou incorretamente a sentença. 

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 54,29%, sendo que 51,43% acertaram a escolha 

da operação adequada para solucioná-la. 53,84% dos discentes que erraram a 

escolha da operação adequada para solucionar esta questão no primeiro teste 
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aditivo elaboraram corretamente a sentença natural que a representava no segundo 

teste, sendo que 46,15% acertaram a escolha da operação adequada para 

solucionar o problema. Os alunos A18 e A22 que deixaram em branco esta questão 

no pré-teste aditivo elaboraram corretamente a sentença natural do problema e 

acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-lo no pós-teste. A seguir 

apresentamos a análise da décima segunda questão dos testes aditivos. 

Quadro 48 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
segunda questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Diego tem 34 
livros. Ele tem 12 
livros a mais que 
Felipe. Quantos 
livros tem Felipe? 

Q12 ? + 12 = 34  

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A6, A7, A9, 
A11, A12, A13, 
A15, A16, A17, 
A19, A20, A26, 
A28, A32, A33 e 

A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 

A18, A19, A20 
e A31 

 

A1, A3, 
A4, A5, A6 
A9, A11, 
A12, A13, 
A15, A17, 
A23, A26, 
A28, A32, 

A33, A34 e 
A35 

Erro   

A8, A10, A14, 
A21, A22, A23, 
A24, A25, A27, 
A29, A31 e A34 

A22, A24, 
A25, A27, A29 

e A30 
A21 A10 

Em branco   A18 e A30    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima segunda questão do pré-teste aditivo não foi elaborada 

sentença natural, porém no pós-teste 45,71% dos discentes da amostra elaboram a 

sentença natural que a representava (? + 12 = 34), sendo que 42,85% formularam a 

sentença natural de forma correta e 2,86% elaboraram incorretamente a sentença. 

25,71% dos educandos que formularam corretamente a sentença natural desta 

questão acertaram a escolha da operação e o aluno que elaborou incorretamente a 

sentença natural errou a escolha da operação. Os discentes que formularam 

corretamente a sentença natural do problema e erraram a escolha da operação 

adequada para solucioná-lo cometeram a falha de usar a operação de adição ao 

invés da subtração no cálculo, ou seja, eles utilizaram a mesma operação da 

sentença natural e esta questão é algébrica com o termo desconhecido localizado 

no início da sentença, logo a operação adequada para solucioná-la e inversa a da 

sentença natural. 



250 

   

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 54,29%, sendo que 51,43% acertaram a escolha 

da operação adequada para solucioná-la. 75% dos discentes que erraram a escolha 

da operação adequada para solucionar esta questão no primeiro teste aditivo 

elaboraram a sentença natural que a representava no segundo teste, sendo que 

25% acertaram a escolha da operação adequada para solucionar o problema. Os 

alunos A18 e A30 que deixaram em branco esta questão no pré-teste aditivo 

elaboraram corretamente a sentença natural do problema no pós-teste, entretanto o 

primeiro discente acertou a escolha da operação e o segundo errou. A seguir 

apresentamos a análise da décima terceira questão dos testes aditivos. 

Quadro 49 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
terceira questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Renato tem 
R$88,00. Ele tem 
R$25,00 a menos 
que Mateus. 
Quanto tem 
Mateus? 

Q13 ? – 25 = 88 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A4, A5, A8, A10, 
A12, A13, A17, 
A21, A24, A26, 
A28, A30, A32, 

A34 e A35 

A7, A8, A16, 
A18, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 

A25, A31, A32 
e A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A10, A11, 
A12, A13, 
A15, A17, 
A23, A26, 

A28, A34 e 
A35 

Erro   

A1, A2, A3, A6, 
A7, A9, A11, 

A14, A16, A19, 
A20, A22, A23, 
A27, A29, A31 e 

A33 

A2, A29 e A30 A14 e A27  

Em branco   A15, A18 e A25     

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima terceira questão do pré-teste aditivo não foi elaborada 

sentença natural, mas no pós-teste 51,43% dos discentes da amostra elaboram a 

sentença natural que a representava (? – 25 = 88), sendo que 45,71% formularam a 

sentença natural de forma correta e 5,72% elaboraram incorretamente a sentença. 

37,14% dos educandos que formularam corretamente a sentença natural desta 

questão acertaram a escolha da operação e os alunos que elaboraram 

incorretamente a sentença natural também erraram a escolha da operação. Os 

discentes que formularam corretamente a sentença natural do problema e erraram a 
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escolha da operação adequada para solucioná-lo cometeram a falha de usar a 

operação de subtração ao invés da adição no cálculo, ou seja, eles utilizaram a 

mesma operação da sentença natural e esta questão é algébrica com o termo 

desconhecido localizado no início da sentença, logo a operação adequada para 

solucioná-la e inversa a da sentença natural. 

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 48,57% e todos acertaram a escolha da operação 

adequada para solucioná-la. 52,94% dos discentes que erraram a escolha da 

operação adequada para solucionar esta questão no primeiro teste aditivo 

elaboraram a sentença natural que a representava no segundo teste, sendo que 

29,41% acertaram a escolha da operação adequada para solucionar o problema. Os 

alunos A15, A18 e A25 que deixaram em branco esta questão no pré-teste aditivo 

acertaram a escolha da operação no pós-teste. O primeiro discente não elaborou a 

sentença natural do problema no segundo teste aditivo e os dois últimos elaboraram 

corretamente a sentença natural. A seguir apresentamos a análise da décima quarta 

questão dos testes aditivos. 

Quadro 50 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
quarta questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Beto tinha 
algumas 
figurinhas. Deu 75 
para Ruan e ainda 
ficou com 39. 
Quantas figurinhas 
Beto tinha? 

Q14 ? – 75 = 39 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A2, A3, A4, 
A5, A8, A10, 

A11, A12, A13, 
A16, A17, A19, 
A20, A21, A23, 
A26, A28, A30, 

A31 e A35 

A2, A7, A8, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A20, A22, 
A24, A30, 

A31, A32 e 
A33 

 

A1, A3, 
A4, A5, 
A6, A9, 

A10, A11, 
A12, A13, 
A15, A17, 
A21, A23, 
A26, A28, 
A34 e A35 

Erro   
A6, A7, A9, A14, 
A25, A27, A29, 
A32, A33 e A34 

A25, A27 e 
A29 

  

Em branco   
A15, A18, A22 e 

A24 
   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima quarta questão do pré-teste aditivo não foi elaborada sentença 

natural, porém no pós-teste 48,57% dos discentes da amostra formularam 

corretamente a sentença natural que a representava (? - 75 = 39), sendo que 
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42,86% acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-la. Os discentes 

que formularam corretamente a sentença natural do problema e erraram a escolha 

da operação adequada para solucioná-lo cometeram a falha de usar a operação de 

subtração ao invés da adição no cálculo, ou seja, eles utilizaram a mesma operação 

da sentença natural e esta questão é algébrica com o termo desconhecido 

localizado no início da sentença, logo a operação adequada para solucioná-la e 

inversa a da sentença natural. 

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 51,43% e todos esses educandos acertaram a 

escolha da operação adequada para solucioná-la. 70% dos discentes que erraram a 

escolha da operação adequada para solucionar esta questão no primeiro teste 

aditivo elaboraram corretamente a sentença natural do problema no segundo teste, 

sendo que 30% acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-lo. Os 

alunos A15, A18, A22 e A24 que deixaram em branco esta questão no pré-teste aditivo 

acertaram a escolha da operação no pós-teste. O primeiro discente não elaborou a 

sentença natural do problema no pós-teste aditivo e os três últimos elaboraram 

corretamente a sentença natural.  

Quadro 51 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
quinta questão dos testes aditivos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Fernanda comprou 
2 camisetas. Uma 
custou R$21,00, e 
a outra, R$63,00. 
Como havia levado 
uma nota de 
R$100,00, com 
quanto ela ficou de 
troco? 

Q15 
21 + 63 = ? e 100 – 84 = ? ou 100 

– 21 = ? e 79 – 63 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto   

A1, A4, A5, A6, 
A11, A12, A13, 
A20, A28, A30 e 

A35 

A7, A16 e 
A20  

 

A1, A4, 
A5, A6, 

A11, A12, 
A13, A15, 
A17, A18, 
A23, A26, 

A28, A32 e 
A35 

Erro   

A2, A3, A7, A8, 
A9, A10, A14, A16, 

A17, A19, A21, 
A23, A25, A26, 
A27, A29, A31, 
A32, A33 e A34 

A21 
A19, A22, 

A24, A27 e 
A31 

A2, A3, 
A8, A9, 

A10, A14, 
A25, A29, 

A30, A33 e 
A34 

Em branco   
A15, A18, A22 e 

A24  
   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Na décima quinta questão do pré-teste aditivo não foram elaboradas 

sentenças naturais, no entanto no pós-teste 25,71% dos discentes da amostra 

elaboram as sentenças naturais que a representavam (21 + 63 = ? e 100 – 84 = ? ou 

100 – 21 = ? e 79 – 63 = ?), sendo que 11,43% as elaboraram de forma correta e 

14,28% de modo incorreto. 8,57% dos discentes que formularam corretamente as 

sentenças naturais desta questão acertaram a escolha da operação adequada para 

solucioná-la e todos os discentes que elaboraram incorretamente as sentenças 

erraram a escolha da operação. O discente A21 que formulou corretamente a 

sentença natural do problema e errou a escolha das operações adequadas para 

solucionar o problema cometeu o equívoco de somar o valor das duas camisa com a 

nota de R$100,00 (21 + 63 + 100 = 184).  

O percentual de alunos que não elaboraram as sentenças naturais desta 

questão no pós-teste aditivo foi de 74,29%, sendo que 42,85% acertaram a escolha 

da operação. 30% dos discentes que erraram a escolha da operação adequada para 

solucionar esta questão no primeiro teste aditivo elaboraram as sentenças naturais 

desta questão no segundo teste, sendo que 10% acertaram a escolha da operação.  

Os alunos A15 e A18 que deixaram em branco esta questão no pré-teste 

aditivo não formularam as sentenças naturais da mesma e acertaram a escolha da 

operação no pós-teste. Já os discentes A22 e A24 que também deixaram em branco 

esta questão no primeiro teste aditivo elaboraram incorretamente as sentenças 

naturais do problema no segundo teste aditivo e erraram a escolha da operação 

adequada para solucioná-lo.  

A seguir apresentamos um quadro com os percentuais de elaboração 

correta da sentença natural, formulação incorreta da sentença, não elaboração da 

sentença e acertos na escolha da operação adequada para solucionar os problemas 

a partir das categorias mencionadas anteriormente nas questões do pós-teste 

aditivo. 
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Quadro 52 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação adequada nas questões do pós-teste aditivo 

Q
u

e
s
tã

o
 

Tipo de 

questão 

PÓS-TESTE 

Elaborou a 

sentença natural 

corretamente (%) 

Acerto da escolha 

da operação a partir 

da elaboração 

correta da sentença 

natural(%) 

Elaborou a 

sentença 

natural 

incorretamente 

(%) 

Acerto da escolha 

da operação a 

partir da 

elaboração 

incorreta da 

sentença natural 

(%) 

Não elaborou 

a 

sentença 

natural (%) 

Acerto da escolha 

da operação sem a 

elaboração da 

sentença natural 

(%) 

Q1 Aritmética 48,57 48,57 0,00 0,00 51,43 51,43 

Q2 Aritmética 40,00 37,14 0,00 0,00 60,00 60,00 

Q3 Aritmética 45,71 45,71 0,00 0,00 54,29 54,29 

Q4 Aritmética 40,00 37,14 0,00 0,00 60,00 57,14 

Q5 Aritmética 42,86 42,86 0,00 0,00 57,14 51,43 

Q6 Algébrica 45,71 42,85 0,00 0,00 54,29 51,43 

Q7 Algébrica 51,43 48,57 0,00 0,00 48,57 45,71 

Q8 Algébrica 51,43 51,43 0,00 0,00 48,57 45,71 

Q9 Algébrica 48,57 48,57 0,00 0,00 51,43 51,43 

Q10 Algébrica 45,71 42,85 0,00 0,00 54,29 51,43 

Q11 Algébrica 42,86 42,86 2,86 0,00 54,29 48,57 

Q12 Algébrica 42,86 25,71 2,86 0,00 54,29 51,43 

Q13 Algébrica 45,71 37,14 5,72 0,00 48,57 48,57 

Q14 Algébrica 48,57 37,14 0,00 0,00 51,43 51,43 

Q15 Aritmética 11,43 8,57 14,28 0,00 74,29 28,57 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os dados da tabela acima mostram que em todas as questões do pós-

teste aditivo 40% ou mais dos discentes da amostra elaboraram corretamente a 

sentença natural do problema, exceto na questão Q15, na qual apenas 11,43% a 

formularam corretamente. O percentual médio de elaboração correta da sentença 

natural dos problemas foi de 43,43%. Em seis das quinze questões do segundo 

teste aditivo (Q1, Q3, Q5, Q8, Q9 e Q11) todos os discentes que formularam 

corretamente a sentença natural acertaram a escolha da operação adequada para 

solucionar o problema. 

As questões Q7 e Q8 apresentaram o maior percentual de elaboração 

correta da sentença natural, 51,43% cada, sendo que 48,57% na primeira questão e 

51,43% na segunda acertaram a escolha da operação a partir da formulação correta 

da sentença. Essas questões eram algébricas com o valor desconhecido localizado 

na posição intermediária da sentença (a + ? = b). A questão Q15 apresentou o menor 

índice, 11,43%, de formulação correta da sentença natural, nesta questão 14,28% 

dos alunos elaboraram incorretamente a sentença e a maioria, 74,29%, não a 

elaborou. O percentual de acerto na escolha da operação adequada para solucionar 

esta questão foi baixo, 37,14%. A justificativa para os baixos índices de elaboração 

correta da sentença natural e acerto na escolha da operação adequada para 

solucionar a última questão do pós-teste reside no fato dela ser aritmética 

combinada e a modelação do problema exigir a formulação de duas sentenças 

naturais (21 + 63 = ? e 100 – 84 = ? ou 100 – 21 = ? e 79 – 63 = ?). 

Em 11 das 15 questões não houve elaboração incorreta da sentença 

natural e nas quatro questões em que isso ocorreu (Q11, Q12, Q13 e Q15) todos os 

discentes que cometeram esta falha erraram a escolha da operação adequada para 

solucionar a questão. 

Na comparação entre problemas aritméticos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5 e Q15) e 

algébricos (Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q11, Q12, Q13 e Q14) do pós-teste aditivo houve um 

maior percentual de formulação correta da sentença natural nas questões do 

segundo tipo do que nas do primeiro, sendo que em média 42% dos discentes 

elaboraram corretamente a sentença natural nas questões algébricas e 38% nas 

aritméticas. No entanto, o índice de acerto na escolha da operação a partir da 

elaboração correta da sentença foi maior nas questões aritméticas do que nas 

algébricas. Isso se deve ao fato de que nos problemas aritméticos a operação usada 

para resolver o problema ser a mesma da sentença (a + b = ? e a – b = ?). O 
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percentual de não elaboração da sentença natural foi maior nas questões aritméticas 

do que nas algébricas.  

A elaboração da sentença natural dos problemas foi muito útil para os 

alunos compreenderem como proceder em suas resoluções e escolherem 

corretamente a operação adequada para solucionar as questões. A seguir 

apresentamos a relação entre os fatores socioeconômicos, a matemática e o 

desempenho nos testes aditivos. 

 

4.4 A RELAÇÃO ENTRE FATORES SOCIOECONÔMICOS, A MATEMÁTICA E O 
DESEMPENHO NOS TESTES ADITIVOS 
 

Nesta subseção apresentamos as análises das informações produzidas 

com a aplicação do questionário utilizado na experimentação e o desempenho dos 

discentes nos testes aditivos, com a finalidade de verificar se há alguma relação 

entre os fatores socioeconômicos e questões ligadas a matemática com a 

performance dos alunos na resolução das questões aditivas. As informações 

contidas nos quadros a seguir referem-se ao número de acertos de cada aluno nos 

dois testes da etapa aditiva, formando uma terna (aluno, nota no pré-teste, nota no 

pós-teste), como mostra o exemplo abaixo. 

 

 

 

 

(A100, 4, 10) 

 

 

 

 

A apresentação dos dados produzidos com a aplicação do questionário 

usado no experimento será iniciada com as variáveis afinidade e dificuldade em 

matemática e o desempenho nos testes aditivos. 

 

 

 

Aluno cem 

Número de acertos no pré-teste aditivo 

Número de acertos no pós-teste aditivo 
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Quadro 53 - Afinidade e dificuldade em matemática e desempenho nos testes 
aditivos 

 DIFICULDADE EM APRENDER MATEMÁTICA 

Não Um pouco Sim 

A
F

IN
ID

A
D

E
 C

O
M

 A
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Não gosto    

Gosto um 
pouco 

(A11, 12, 15) 
(A31, 5, 14) 

(A2, 2, 12) 
(A3, 8, 13) 
(A6, 12, 15) 
(A14, 4, 12) 
(A16, 2, 11) 
(A18, 2, 10) 
(A24, 2, 9) 
(A29, 2, 11) 
(A34, 7, 12) 

(A25, 0, 11) 

Gosto 

(A4, 12, 15) 
(A10, 4, 4) 
(A12, 13, 14) 
(A27, 5, 11) 
(A32, 5, 11) 

(A1, 13, 15) 
(A5, 13, 15) 
(A9, 9, 14) 
(A13, 14, 15) 
(A15, 7, 14) 
(A17, 6, 14) 
(A19, 4, 12) 
(A28, 7, 14) 
(A30, 1, 9) 

 

Gosto 
muito 

(A7, 5, 15) 
(A21, 2, 10) 
(A33, 1, 9) 
(A35,15, 15) 

(A8, 4, 13) 
(A20, 6, 14) 
(A22, 3, 11) 
(A23, 6, 14) 
(A26, 14, 15) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O quadro acima mostra que 5,71% dos discentes (A11 e A31) possuem 

pouca afinidade com a matemática e não têm dificuldade em aprender esta 

disciplina. O primeiro aluno apresentou um desempenho elevado no pré-teste 

aditivo, acertou 12 questões, e o segundo teve um desempenho baixo, acertou 

apenas 5 questões. Os educandos A2, A3, A6, A14, A16, A18, A24, A29 e A34 que 

disseram ter pouca afinidade com a matemática e um pouco de dificuldade em 

aprender os conteúdos desta disciplina apresentaram um baixo rendimento no pré-

teste aditivo (a maioria acertou 2 questões nesse teste). Esses educandos 

representam 25,72% da amostra. O único aluno que informou gostar um pouco de 

matemática e ter dificuldade em aprender esta disciplina foi o discente A25, fato 

confirmado na aplicação do primeiro teste aditivo, no qual ele não acertou nenhuma 

questão, porém seu desempenho melhorou consideravelmente no segundo teste, no 

qual acertou 11 questões. 

O percentual de alunos que informaram que tem afinidade com a 

matemática e não tem dificuldade em aprender esta disciplina foi de 14,28%. Os 

discentes A4 e A12 apresentaram um desempenho expressivo no pré-teste aditivo, 

respectivamente, 12 e 13 questões certas, porém os alunos A10, A27 e A32 tiveram um 
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desempenho baixo neste teste, acertaram, respectivamente, 4, 5 e 5 questões cada. 

Os educandos A1, A5, A9, A13, A15, A17, A19, A28 e A30 que disseram gostar de 

matemática e ter um pouco de dificuldade em aprender esta disciplina representam 

25,72% da amostra. O desempenho desses alunos no primeiro teste aditivo foi 

variado. Os educandos A17, A19 e A30 tiveram um performance baixa na resolução 

das questões desse teste. Os discentes A9, A15 e A28 apresentaram um desempenho 

razoável, acertaram, nesta ordem, 9, 7 e 7 questões. Já os alunos A1, A5 e A13 

apresentaram um alto desempenho. Os dois  primeiros alunos acertam 13 questões 

e o último 14. 

Os discentes A7, A21, A33 e A35 que gostam muito de matemática e não 

têm dificuldade em aprender esta disciplina representam 11,43% dos pesquisados. 

O pré-teste aditivo mostrou o contrário, pois a maioria desses discentes apresentou 

um número de acertos menores ou iguais a 5 nesse teste, com exceção do aluno A35 

que acertou todas as questões dos dois testes aditivos. 14,28% dos discentes 

informaram que gostam muito de matemática e têm um pouco de dificuldade em 

aprender esta disciplina, fato comprovado na aplicação do primeiro teste aditivo, em 

que a maioria desses discentes apresentou um desempenho baixo, com números de 

acertos menores ou iguais a 6, com exceção do aluno A26 que teve um desempenho 

elevado nos dois testes. A seguir apresentamos os dados referentes às notas, 

distração nas aulas de matemática e desempenho nos testes aditivos. 

Quadro 54 - Notas, distração nas aulas de matemática e desempenho nos testes 
aditivos 

 DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Não Na maioria das vezes Sim 

N
O

T
A

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Abaixo da média (A8, 4, 13)   

Na média 
(A15, 7, 14) 
(A16, 2, 11) 
(A31, 5, 14) 

(A6, 12, 15) 
(A18, 2, 10) 
(A34, 7, 12) 

(A2, 2, 12) 

Acima da média 

(A1, 13, 15) 
(A3, 8, 13) 
(A9, 9, 14) 
(A10, 4, 4) 
(A11, 12, 15) 
(A17, 6, 14) 
(A19 , 4, 12) 
(A22, 3, 11) 
(A23, 6, 14) 
(A24, 2, 9) 
(A25, 0, 11); (A26, 14, 15) 
(A27, 5, 11); (A28, 7, 14)  
(A29, 2, 11); (A30, 1, 9)  
(A33, 1, 9)  e (A35, 15, 15) 

(A4, 12, 15) 
(A5, 13, 15) 
(A7, 5, 15) 
(A12, 13, 14) 
(A13, 14, 15) 
(A14, 4, 12) 
(A20, 6, 14) 
(A21,2, 10) 
(A32, 5, 11) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os dados acima mostram que o discente A8 foi o único que informou obter 

notas abaixo da média em matemática e prestar atenção nas aulas desta disciplina. 

Isto dá indícios de que existe um problema de aprendizagem, de práticas docentes 

e/ou de metodologias de ensino utilizadas nas aulas de matemática, pois este aluno 

não se distrai nas aulas de matemática, porém seu desempenho nas avaliações é 

baixo. Fato que ficou comprovado no pré-teste aditivo, no qual ele acertou apenas 4 

questões. 

Os alunos A15, A16 e A31 disseram que obtêm notas em matemática na 

média e que não se distraem nas aulas dessa disciplina, representando 8,57% da 

amostra. O primeiro aluno apresentou um rendimento razoável no pré-teste aditivo e 

os dois últimos discentes tiveram um baixo desempenho nesse teste, acertaram, 

respectivamente, 2 e 5 questões cada. O percentual de discentes que informou obter 

notas na média em matemática e na maioria das vezes se distrair nas aulas dessa 

disciplina foi de 8,57%. Os alunos desse grupo tiveram um desempenho variado no 

pré-teste aditivo: A6 acertou 12 questões, o A18 acertou 2 e o A34 7. O educando A2 

apresentou um baixo desempenho no pré-teste aditivo, isto pode ser explicado pelo 

fato dele obter notas na média em matemática e sempre se distrair nas aulas dessa 

disciplina. 

A maioria dos discentes, 51,43%, informou obter notas acima da média 

em matemática e não se distrair nas aulas dessa disciplina. O desempenho dos 

alunos desse grupo no pré-teste aditivo foi variado: 4 alunos (A1, A11, A26 e A35) 

apresentaram acertos expressivos neste teste, com número de acertos variando de 

12 a 15 questões; 5 alunos (A3, A9, A17, A23, e A28)  tiveram desempenho razoável no 

referido teste, com número de acertos variando de 6 a 9 questões;  e, 9 discentes 

(A10, A19, A22, A24, A25, A27, A29, A30, e A33)   apresentaram desempenho baixo no 

primeiro teste aditivo, com número de acertos oscilando de 0 a 5 questões. 25,71% 

da amostra disse que obtêm notas acima da média em matemática e na maioria das 

vezes se distrai nas aulas desta disciplina, esses discentes apresentaram um 

desempenho de razoável a bom no pré-teste aditivo, com exceção dos alunos A7, 

A14, A21 e A32 que acertaram, respectivamente, 5, 4, 2 e 5 questões.  

 A seguir apresentamos os dados referentes aos hábitos de estudos, 

auxílio nas tarefas de casa de matemática e desempenho nos testes aditivos. 
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Quadro 55 - Hábitos de estudos, auxílio nas tarefas de casa de matemática e 
desempenho nos testes aditivos 

 AJUDA NAS TAREFAS DE CASA DE MATEMÁTICA 

Mãe Pai Irmão(ã) 
Professor 
Particular 

Ninguém 

H
Á

B
IT

O
S

 D
E

 E
S

T
U

D
O

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Só estuda em 
sala de aula 

(A8, 4, 13) 
(A11,12, 15) 
(A13,14, 15) 
(A21, 2, 10) 

A2 (2, 12) 
A28 (7, 14) 
 

(A33, 1, 9)  (A25, 0, 11) 

Só no período 
de prova 

(A6, 2, 15) 
(A29, 2, 11) 

    

Só na véspera 
da prova 

(A26,14, 15)  (A16, 2, 11) (A27, 5, 11)  

Só nos fins de 
semanas 

(A30, 1, 9) 
(A31, 5, 14) 

    

Alguns dias 
da semana 

(A1, 13, 15) 
(A3, 8, 13) 
(A4, 12, 15) 
(A5, 13, 15) 
(A7, 5, 15) 
(A14, 4, 12) 
(A23, 6, 14) 
(A24, 2, 9) 
(A35,15, 15) 

 
(A12,13, 14) 
 

(A20, 6, 14) 
(A34, 7, 12) 
 

 

Todos os dias 
(A15, 7, 14) 
(A18, 2, 10) 
(A19, 4, 12) 

(A10, 4, 4) 
(A17, 6, 14) 
(A22, 3, 11) 

(A9, 9, 14) 
(A32, 11, 5) 

  

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

De acordo com os dados contidos no quadro acima 11,43% da amostra 

tem o hábito de estudar matemática apenas em sala de aula e recebe auxílio da 

mãe nas tarefas de casa desta disciplina. O desempenho desses alunos no primeiro 

teste aditivo foi variado, metade, discentes A11 e A13, teve um desempenho elevado, 

acertaram, respectivamente, 12 e 14 questões. E a outra parte apresentou um 

desempenho baixo, o aluno A8 acertou 8 questões e o A21 duas questões. Os alunos 

A2 e A28 informaram que só estudam matemática em sala de aula e recebem ajuda 

do pai nas tarefas de casa desta disciplina. O primeiro educando acertou somente 

duas questões no pré-teste aditivo e o segundo 7 questões. 

O único aluno que informou ter o hábito de estudar matemática somente 

em sala de aula e receber ajuda do irmão nas tarefas de casa foi o A33. Este 

discente apresentou um desempenho muito baixo no pré-teste aditivo, acertou 

apenas uma questão. E apenas o educando A25 disse que só estuda matemática em 

sala de aula e não recebe ajuda nas tarefas de casa desta disciplina. Este aluno 

errou todas as questões do pré-teste aditivo. 5,71% da amostra informou que tem o 

hábito de estudar matemática somente no período da prova e recebe auxílio da mãe 

nas tarefas de casa. O discente A6 teve um desempenho elevado no primeiro teste 

aditivo, acertou 12 questões. Já o aluno A29 acertou apenas duas questões. 
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Apenas o educando A26 disse que só estuda matemática na véspera da 

prova e recebe ajuda da mãe nas tarefas de casa. Este aluno apresentou um 

excelente desempenho nos dois testes aditivos. O discente A16 só estuda 

matemática na véspera da prova e recebe auxílio do irmão nas tarefas de casa. O 

desempenho deste aluno no pré-teste aditivo foi muito baixo, acertou apenas 2 

questões. E somente o discente A27 informou que só estuda matemática na véspera 

da prova e recebe ajuda de professor particular nas tarefas de casa. Este aluno teve 

um desempenho baixo no primeiro teste aditivo, acertou apenas 5 questões. 5,71% 

da amostra disse que só estuda matemática nos fins de semana e recebe auxílio da 

mãe nas tarefas de casa. Os alunos desse grupo apresentaram um baixo 

desempenho na resolução das questões do pré-teste aditivo, o discente A30 acertou 

apenas uma questão e o A31 acertou somente 5.  

O percentual de alunos que informou ter o hábito de estudar matemática 

em alguns dias da semana e receber ajuda da mãe nas tarefas de casa desta 

disciplina foi de 25,71%. Os discentes A1, A4, A5 e A35, que pertencem a este grupo, 

apresentaram um desempenho elevado no primeiro teste aditivo, acertaram, 

respectivamente, 13, 12, 13 e 15 questões cada. O educando A8 teve um 

desempenho razoável, acertou 8 questões. E os alunos A7, A14, A23 e A24 

apresentaram um desempenho  baixo, com número de acertos variando de 2 a 6 

questões. O único discente que informou estudar matemática em alguns dias da 

semana e receber auxílio do irmão nas tarefas de casa foi o A12, que teve um 

excelente desempenho nos dois testes aditivos. 5,71% da amostra, alunos A20 e A34,  

disseram que tem o hábito de estudar matemática em alguns dias da semana e 

recebem ajuda de professor particular nas tarefas de casa desta disciplina, o 

primeiro discente acertou 6 questões no pré-teste aditivo e o segundo 7 questões. 

Os discentes A15, A18 e A19 informaram que estudam matemática todos os 

dias e que recebem ajuda da mãe nas tarefas de casa desta disciplina. O primeiro 

aluno teve um desempenho razoável no pré-teste aditivo, acertou 7 questões e os 

dois últimos educando apresentaram um desempenho baixo neste teste, acertaram 

2 e 4 questões, respectivamente. 8,57% dos pesquisados, alunos  A10, A17 e A22, 

disseram que têm o hábito de estudar matemática todos os dias e recebem auxílio 

do pai nas tarefas de casa desta disciplina. O desempenho desses discentes no pré-

teste aditivo foi baixo, acertaram 4, 6 e 3 questões, nesta ordem. Os alunos A9 e A32 

estudam matemática todos os dias e recebem ajuda de irmão nas tarefas de casa da 
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referida disciplina. O primeiro educando acertou 9 questões no pré-teste aditivo e o 

segundo 11.  

A seguir apresentamos os dados referentes ao trabalho remunerado, 

hábitos de fazer compras e desempenho nos testes aditivos. 

Quadro 56 - Trabalho remunerado, hábito de fazer compras e desempenho nos 
testes aditivos 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

De acordo com os dados contidos no quadro acima 17,14% dos discentes 

informaram que não trabalham de forma remunerada e nem têm o hábito de fazer 

compras. Metade dos alunos desse grupo, A11, A13 e A35, apresentaram um 

desempenho elevado no primeiro teste aditivo e a outra parte, A16, A19 e A30, teve 

um desempenho muito baixo, esses alunos acertaram, respectivamente, 2, 4 e 1 

questão. A maior parte da amostra, 42,86%, disse que não trabalha de forma 

remunerada e às vezes faz compras. O desempenho desses alunos no pré-teste 

aditivo foi bastante variado: 4 alunos, A1, A5, A12 e A26, apresentaram um 

desempenho elevado neste teste, os três primeiros alunos acertaram 13 questões e 

o último 14; 4 alunos, A9, A17, A23 e A28, tiveram um desempenho razoável, 

acertaram respectivamente, 9, 6, 6 e 7 questões; e, 7 discentes, A7, A8, A21, A22, A25, 

A29, e A33,  apresentaram um desempenho muito baixo, eles acertaram, nesta 

ordem, 5, 4, 2, 3, 0, 2 e 1 questão. 8,57% da amostra, A10, A18 e A31, informou que 

 
HÁBITO DE FAZER COMPRAS 

Não Ás vezes Sim 

T
R

A
B

A
L

H
O

 R
E

M
U

N
E

R
A

D
O

 

Não 

(A11, 12, 15) 
(A13, 14, 15) 
(A16, 2, 11) 
(A19, 4, 12) 
(A30, 1, 9) 
(A35, 15, 15) 

(A1, 13, 15) 
(A5, 13, 15) 
(A7, 5, 15) 
(A8, 4, 13) 
(A9, 9, 14) 
(A12, 13, 14) 
(A17, 6, 14) 
(A21, 2, 10) 
(A22, 3, 11) 
(A23, 6, 14) 
(A25, 0, 11) 
(A26, 14, 15) 
(A28, 7, 14) 
(A29, 2, 11) 
(A33, 1, 9) 

(A10, 4, 4) 
(A18, 2, 10) 
(A31, 5, 14) 

Ás vezes  

(A2, 2, 12) 
(A3, 8, 13) 
(A6, 12, 15) 
(A20, 6, 14) 
(A24, 2, 9) 
(A27, 5, 11) 
(A32, 5, 11) 

(A4, 12, 15) 
(A14, 4, 12) 
(A15, 7, 14) 
(A34, 7, 12) 

Sim    
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não trabalha de forma remunerada e tem o hábito de fazer compras. O desempenho 

desses alunos no pré-teste aditivo foi muito baixo, o número de acertos foi, 

respectivamente, 4, 2 e 5 questões.       

Os alunos A2, A3, A6, A20, A24, A27, e A32 informaram que às vezes 

trabalham de forma remunerada e algumas vezes costumam fazer compras. Esses 

alunos representam 20% dos pesquisados. A maioria dos discentes desse grupo 

teve um desempenho baixo na resolução das questões do pré-teste aditivo, com o 

número de acertos variando de 2 a 6 questões. As exceções foram os alunos A3 e A6 

que acertaram, respectivamente, 8 e 12 questões. 11,43% da amostra, A4, A14, A15, 

e A34, disse que às vezes trabalha de forma remunerada e tem o hábito de fazer 

compras. O primeiro aluno apresentou um desempenho elevado no pré-teste aditivo, 

acertou 12 questões. O segundo aluno teve um desempenho muito baixo, acertou 

apenas 4 questões. Os dois últimos apresentaram um desempenho razoável, 

acertaram 7 questões cada. 

A seguir apresentamos os dados referentes à escolaridade dos 

responsáveis masculino e feminino e o desempenho nos testes aditivos. 

Quadro 57 - Escolaridade dos responsáveis masculino e feminino e o desempenho 
nos testes aditivos 

 
ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL FEMININO 

Não 
escolarizado 

EF 
incompleto 

EF 
completo 

EM 
incompleto 

EM 
completo 

Ensino 
Superior 

E
S

C
O

L
A

R
ID

A
D

E
 D

O
 R

E
S

P
O

N
S

Á
V

E
L

 

M
A

S
C

U
L

IN
O

 

Não 
escolarizado 

(A16, 2, 11) (A25, 0, 11)   
(A9, 9, 14) 
(A33, 1, 9) 

 

EF 
incompleto 

(A15, 7, 14) 
(A31, 5, 14) 

(A3, 8, 13) 
(A4, 12, 15) 
(A8, 4, 13) 
(A12, 13, 14) 
(A14, 4, 12) 
(A19, 4, 12) 
(A21, 2, 10) 
(A29, 2, 11) 
(A30, 1, 9) 
(A35, 15, 15) 

(A20,6, 14)   
(A17, 6, 14) 
(A26,14, 15) 

EF completo  
(A1, 13, 15) 
(A11,12, 15) 

(A18,2, 10) 
(A32,5, 11) 

(A34 (7, 12)   

EM 
incompleto 

  (A2, 2, 12) A23 (6, 14)   

EM completo  (A24, 2, 9)   
(A6, 12, 15) 
(A22, 3, 11) 

 

Ensino 
Superior 

 
(A5, 13, 15) 
(A13, 14, 15) 

(A28,7, 14)  (A27, 5, 11) 
(A7, 5, 15) 
(A10, 4, 4) 

Fonte: Pesquisa de Campo (2017) 

Os dados contidos no quadro acima mostram que apenas um aluno da 

amostra, A16, informou que os seus responsáveis masculino e feminino não são 

escolarizados. O desempenho desse discente no pré-teste aditivo foi muito baixo, 

acertou apenas 2 questões. O responsável masculino do educando A25 não é 
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escolarizado e o seu responsável feminino tem Ensino Fundamental incompleto. 

Esse aluno errou todas as questões do primeiro teste aditivo. Os alunos A9 e A33 

informaram que têm o responsável masculino não escolarizado e o feminino com 

Ensino Médio completo. O primeiro discente apresentou um desempenho razoável 

no pré-teste aditivo, acertou 9 questões, e o segundo teve um desempenho muito 

baixo, acertou apenas uma questão. 

O percentual de alunos da amostra que tem o responsável masculino com 

Ensino Fundamental incompleto e o feminino não escolarizado é de 5,71%. No pré-

teste aditivo esses discentes, A15 e A31, apresentaram um desempenho razoável, 

respectivamente, 7 e 5 acertos. A maioria dos alunos da amostra, 28,58%, informou 

que os seus responsáveis masculino e feminino possuem Ensino Fundamental 

incompleto. O desempenho desses alunos foi variado no primeiro teste aditivo: 6 

alunos (A8, A14, A19, A21, A29 e A30) tiveram um desempenho muito baixo, com 

número de acertos de 1 à 4 questões; 1 aluno, A3, apresentou um desempenho 

razoável, acertou 8 questões; e 3 discentes (A4, A12 e A35) tiveram um desempenho 

elevado, acertaram, respectivamente, 12, 13 e 15 questões.  

O único discente que informou que o seu responsável masculino possui 

Ensino Fundamental incompleto e o seu responsável feminino tem Ensino 

Fundamental completo foi o A20, que teve um desempenho razoável no pré-teste 

aditivo. 5,71% da amostra disse que seu responsável masculino possui Ensino 

Fundamental incompleto e o feminino Ensino Superior. O desempenho dos alunos 

desse grupo foi de razoável a elevado no pré-teste aditivo, pois o discente A17 

acertou 6 questões e o A26 14 questões. 

Dois alunos, A1 e A11, informaram que seu responsável masculino tem 

Ensino Fundamental completo e o seu responsável feminino Ensino Fundamental 

incompleto. O desempenho desses alunos no primeiro teste aditivo foi elevado. 

5,71% da amostra, alunos A18 e A32, disse que a escolaridade dos seus 

responsáveis masculino e feminino é o Ensino Fundamental completo. Esses 

discentes apresentaram um desempenho muito baixo na resolução das questões do 

pré-teste aditivo. O primeiro aluno acertou apenas 2 questões e o segundo 5. O 

educando A34 informou que seu responsável masculino possui Ensino Fundamental 

completo e o seu responsável feminino Ensino Médio incompleto. O desempenho 

deste discente foi razoável no pré-teste aditivo, acertou 7 questões. 
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Apenas o aluno A2 informou que seu responsável masculino possui 

Ensino Médio incompleto e o feminino Ensino Fundamental completo. Esse discente 

acertou apenas 2 questões no primeiro teste aditivo. E somente o educando A23 

disse que seus responsáveis masculino e feminino possuem Ensino Médio 

incompleto. O desempenho deste aluno foi razoável no pré-teste aditivo. O único 

aluno que informou que seu responsável masculino possui Ensino Médio completo e 

o seu responsável feminino Ensino Fundamental incompleto foi o A24, que acertou 

apenas duas questões no pré-teste aditivo. Os discentes A6 e A22 disseram que seus 

responsáveis têm Ensino Médio completo. O primeiro aluno teve um desempenho 

elevado no pré-teste aditivo, acertou 12 questões. E o segundo apresentou um 

desempenho muito baixo, acertou apenas 3 questões no referido teste. 

Os discentes A5 e A13 informaram que seus responsáveis masculinos 

possuem Ensino Superior e os seus responsáveis femininos Ensino Fundamental 

incompleto. Esses alunos apresentaram um desempenho elevado nos dois testes 

aditivos. Apenas o educando A28 disse que seu responsável masculino tem Ensino 

Superior e o seu responsável feminino Ensino Fundamental completo. O 

desempenho deste discente no primeiro teste aditivo foi razoável, acertou 7 

questões. O discente A27 informou que seu responsável masculino possui Ensino 

Superior e seu responsável feminino Ensino Médio completo. Este aluno teve um 

baixo desempenho no pré-teste aditivo, acertou apenas 5 questões. Os alunos A7 e 

A10 informaram que seus responsáveis masculino e feminino possuem Ensino 

Superior. O desempenho desses educandos no primeiro teste aditivo foi baixo, 

respectivamente, 5 e 4 acertos. 

A seguir apresentamos os resultados e análises das correlações entre os 

fatores socioeconômicos e a diferença das notas nos testes aditivos. 

 

4.5 COEFICIENTE DE CORRELAÇÃO LINEAR DE PEARSON DOS TESTES 
ADITIVOS  
 

Nesta subseção temos a finalidade de verificar se fatores 

socioeconômicos, externos a experimentação, interferiram no desempenho dos 

discentes nos testes aditivos. Para atingirmos este objetivo utilizamos o coeficiente 

de correlação linear de Pearson (r), que é usado para verificar se existe uma relação 

entre duas variáveis, os dados podem ser representados por pares ordenados (x, y), 
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sendo x a variável independente e y a variável dependente. O coeficiente de 

correlação é uma medida da força e da direção de uma relação linear entre duas 

variáveis (LARSON; FARBER, 2016, p. 438-442). 

Conforme Levin e Fox (2004, p. 334) os coeficientes de correlação linear 

de Pearson variam entre -1 e 1, e quanto mais próximo o valor de r for dos extremos 

desse intervalo, maior será a intensidade da correlação. O quadro a seguir 

apresenta a classificação para a correlação, de acordo com o resultado obtido para 

o coeficiente de correlação linear de Pearson. 

Quadro 58 - Classificação da correlação 

COEFICIENTE DE 
CORRELAÇÃO  

CORRELAÇÃO 

r = 1 Perfeita positiva 

0,8   r < 1 Forte positiva 

0,5   r < 0,8 Moderada positiva 

0,1   r < 0,5 Fraca positiva 

0   r < 0,1 Ínfima positiva 

r = 0 Nenhuma correlação 

- 0,1 < r < 0 Ínfima negativa 

- 0,5 < r   - 0,1 Fraca negativa 

- 0,8 < r   - 0,5 Moderada negativa 

- 1 < r   - 0,8 Forte negativa 

r = - 1 Perfeita negativa 

Fonte: Sistematizado de Barbetta (2012, p. 258) 

Conforme Barbetta (2012, p. 252) “uma maneira de visualizarmos se duas 

variáveis apresentam-se correlacionadas é através do diagrama de dispersão, no 

qual os valores das variáveis são representados por pontos, num sistema 

cartesiano”.  

O Software Microsolft Office Excel foi utilizado para calcular as 

correlações lineares de Pearson entre as seguintes variáveis: diferença das notas 

nos testes aditivos, afinidade com a matemática, dificuldade em aprender 

matemática, notas em matemática, distração nas aulas, hábitos de estudos, domínio 

da tabuada, atividade remunerada, hábitos em fazer compras, escolaridade do 

responsável masculino e escolaridade do responsável feminino. Nos cálculos das 

correlações foram utilizados os dados provenientes dos testes aditivos e do 

questionário aplicado aos discentes da turma em que ocorreu o experimento 

(Apêndice C), conforme descrito na primeira sessão de ensino. 

Na primeira correlação foram consideradas as variáveis afinidade com a 

matemática e a diferença das notas no pré- e pós-testes aditivos. Temos então: 
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Quadro 59 - Parametrização dos dados – afinidade com a matemática 

AFINIDADE COM 
A MATEMÁTICA 

PARAMETRIZAÇÃO 

Não gosto 1 

Gosto um pouco 2 

Gosto 3 

Gosto muito 4 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 52 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e a afinidade 
com a matemática 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
AFINIDADE COM 
A MATEMÁTICA 

A1 13 15 2 3 

A2 2 12 10 2 

A3 8 13 5 2 

A4 12 15 3 3 

A5 13 15 2 3 

A6 12 15 3 2 

A7 5 15 10 4 

A8 4 13 9 4 

A9 9 14 5 3 

A10 4 4 0 3 

A11 12 15 3 2 

A12 13 14 1 3 

A13 14 15 1 3 

A14 4 12 8 2 

A15 7 14 7 3 

A16 2 11 9 2 

A17 6 14 8 3 

A18 2 10 8 2 

A19 4 12 8 3 

A20 6 14 8 4 

A21 2 10 8 4 

A22 3 11 8 4 

A23 6 14 8 4 

A24 2 9 7 2 

A25 0 11 11 2 

A26 14 15 1 4 

A27 5 11 6 3 

A28 7 14 7 3 

A29 2 11 9 2 

A30 1 9 8 3 

A31 5 14 9 2 

A32 5 11 6 3 

A33 1 9 8 4 

A34 7 12 5 2 

A35 15 15 0 4 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 54 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e a afinidade com a 
matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na verificação do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) para a 

correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e a afinidade com a 

matemática, obtivemos r = -0,11. Com um resultado negativo e muito próximo a 

zero, classificamos como uma correlação fraca negativa, pois -0,5 < r    -0,1. Com 

isso, verificamos que o fato de os discentes possuírem alguma afinidade com a 

matemática teve pouca interferência nos resultados dos testes aditivos. 

A seguir usamos o coeficiente de correlação linear de Pearson para 

correlacionar a variável dificuldade em aprender matemática e a diferença das notas 

nos testes aditivos. Temos a seguinte parametrização para a dificuldade em 

aprender matemática: 

Quadro 60 - Parametrização dos dados – dificuldade em aprender matemática 
DIFICULDADE EM APRENDER 

MATEMÁTICA 
PARAMETRIZAÇÃO 

Não  1 

Um pouco 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 53 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e a 
dificuldade em aprender matemática 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
DIFICULDADE EM  

APRENDER MATEMÁTICA 

A1 13 15 2 2 

A2 2 12 10 2 

A3 8 13 5 2 

A4 12 15 3 1 

A5 13 15 2 2 

A6 12 15 3 2 

1
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DIFERENÇA DAS NOTAS NOS TESTES ADITIVOS 
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(conclusão) 

A7 5 15 10 1 

A8 4 13 9 2 

A9 9 14 5 2 

A10 4 4 0 1 

A11 12 15 3 1 

A12 13 14 1 1 

A13 14 15 1 2 

A14 4 12 8 2 

A15 7 14 7 2 

A16 2 11 9 2 

A17 6 14 8 2 

A18 2 10 8 2 

A19 4 12 8 2 

A20 6 14 8 2 

A21 2 10 8 1 

A22 3 11 8 2 

A23 6 14 8 2 

A24 2 9 7 2 

A25 0 11 11 0 

A26 14 15 1 2 

A27 5 11 6 1 

A28 7 14 7 2 

A29 2 11 9 2 

A30 1 9 8 2 

A31 5 14 9 1 

A32 5 11 6 1 

A33 1 9 8 1 

A34 7 12 5 2 

A35 15 15 0 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 55 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e a dificuldade em 
aprender matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para a diferença 

das notas nos testes aditivos e a dificuldade em aprender matemática foi r = 0,04. 

Indicando uma correlação ínfima positiva, pois 0 < r < 0,1. Este valor está muito 

próximo de zero e é positivo, evidenciado que a dificuldade em aprender matemática 
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não teve interferência no desempenho dos alunos nos testes aditivos. A seguir 

apresentamos a correlação existente entre as notas em matemática e a diferença 

das notas nos testes aditivos. Temos a seguinte parametrização para as notas em 

matemática: 

Quadro 61 - Parametrização dos dados – notas em matemática 

NOTAS PARAMETRIZAÇÃO 

Abaixo da média 1 

Na média 2 

Acima da média 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 54 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e as notas 
em matemática 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA NOTAS 

A1 13 15 2 3 

A2 2 12 10 2 

A3 8 13 5 3 

A4 12 15 3 3 

A5 13 15 2 3 

A6 12 15 3 2 

A7 5 15 10 3 

A8 4 13 9 1 

A9 9 14 5 3 

A10 4 4 0 3 

A11 12 15 3 3 

A12 13 14 1 3 

A13 14 15 1 3 

A14 4 12 8 3 

A15 7 14 7 2 

A16 2 11 9 2 

A17 6 14 8 3 

A18 2 10 8 2 

A19 4 12 8 3 

A20 6 14 8 3 

A21 2 10 8 3 

A22 3 11 8 3 

A23 6 14 8 3 

A24 2 9 7 3 

A25 0 11 11 3 

A26 14 15 1 3 

A27 5 11 6 3 

A28 7 14 7 3 

A29 2 11 9 3 

A30 1 9 8 3 

A31 5 14 9 2 

A32 5 11 6 3 

A33 1 9 8 3 

A34 7 12 5 2 

A35 15 15 0 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 56 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e as notas em 
matemática 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para as variáveis 

acima foi de r = -0,27. Este valor é negativo e muito próximo de zero, pertencendo 

ao intervalo -0,5 < r    -0,1, logo está correlação é fraca negativa. O resultado do 

coeficiente de correlação nos mostra que apesar da maioria da amostra, 77,1%, ter 

informado que possui notas acima da média em matemática, isso não interferiu no 

desempenho dos discentes nos testes aditivos. A seguir apresentamos a correlação 

entre as variáveis distração nas aulas de matemática e a diferença das notas nos 

testes aditivos. 

Quadro 62 - Parametrização dos dados – distração nas aulas de matemática 
DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA PARAMETRIZAÇÃO 

Não, eu sempre presto atenção 1 

Na maioria das vezes eu me distraio nas aulas de 
matemática 

2 

Sim, eu não consigo prestar atenção 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 55 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e a distração 
nas aulas de matemática 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
DISTRAÇÃO NAS AULAS  

DE MATEMÁTICA 

A1 13 15 2 1 

A2 2 12 10 3 

A3 8 13 5 1 

A4 12 15 3 2 

A5 13 15 2 2 

A6 12 15 3 2 

A7 5 15 10 2 

A8 4 13 9 1 

A9 9 14 5 1 
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(conclusão) 

A10 4 4 0 1 

A11 12 15 3 1 

A12 13 14 1 2 

A13 14 15 1 2 

A14 4 12 8 2 

A15 7 14 7 1 

A16 2 11 9 1 

A17 6 14 8 1 

A18 2 10 8 2 

A19 4 12 8 1 

A20 6 14 8 2 

A21 2 10 8 2 

A22 3 11 8 1 

A23 6 14 8 1 

A24 2 9 7 1 

A25 0 11 11 1 

A26 14 15 1 1 

A27 5 11 6 1 

A28 7 14 7 1 

A29 2 11 9 1 

A30 1 9 8 1 

A31 5 14 9 1 

A32 5 11 6 2 

A33 1 9 8 1 

A34 7 12 5 2 

A35 15 15 0 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 57 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e distração nas 
aulas de matemática 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O resultado apontou que para as variáveis analisadas, diferença das 

notas nos testes aditivos e distração nas aulas de matemática, o valor do coeficiente 

de correlação foi de r = -0,02. Como este resultado pertence ao intervalo -0,1 < r < 0, 

sendo um valor muito próximo a zero e é negativo, logo esta correlação é ínfima 

negativa. Com isso, evidenciamos que a distração nas aulas de matemática não 
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interferiu nos resultados dos testes aditivos. Vejamos a correlação entre os hábitos 

de estudos em matemática e a diferença das notas nos testes aditivos. Temos a 

seguinte parametrização para os hábitos de estudos em matemática: 

Quadro 63 - Parametrização dos dados – hábitos de estudos em matemática 
ESTUDA MATEMÁTICA PARAMETRIZAÇÃO 

Só estuda em sala de aula 1 

Só no período das provas 2 

Só na véspera da prova 3 

Só nos fins de semana 4 

Alguns dias da semana 5 

Todos os dias 6 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 56 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e os hábitos 
de estudos em matemática 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
HÁBITOS DE ESTUDOS 

EM MATEMÁTICA 

A1 13 15 2 5 

A2 2 12 10 1 

A3 8 13 5 5 

A4 12 15 3 5 

A5 13 15 2 5 

A6 12 15 3 2 

A7 5 15 10 5 

A8 4 13 9 1 

A9 9 14 5 6 

A10 4 4 0 6 

A11 12 15 3 1 

A12 13 14 1 5 

A13 14 15 1 1 

A14 4 12 8 5 

A15 7 14 7 6 

A16 2 11 9 3 

A17 6 14 8 6 

A18 2 10 8 6 

A19 4 12 8 6 

A20 6 14 8 5 

A21 2 10 8 1 

A22 3 11 8 6 

A23 6 14 8 5 

A24 2 9 7 5 

A25 0 11 11 1 

A26 14 15 1 3 

A27 5 11 6 3 

A28 7 14 7 1 

A29 2 11 9 2 

A30 1 9 8 4 

A31 5 14 9 4 

A32 5 11 6 6 

A33 1 9 8 1 

A34 7 12 5 5 

A35 15 15 0 5 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 58 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e os hábitos de 
estudos em matemática 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na verificação do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) para a 

correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e os hábitos de estudos, 

obtivemos r = -0,16. Com um resultado negativo e muito próximo a zero, 

classificamos como uma correlação fraca negativa, pois pertence ao intervalo -0,5 < 

r   -0,1. Com isso, verificamos que os hábitos de estudos dos discentes teve pouca 

interferência nos resultados dos testes aditivos. A seguir apresentamos a correlação 

entre as variáveis auxílio nas tarefas de casa de matemática e a diferença das notas 

nos testes aditivos. 

Quadro 64 - Parametrização dos dados – auxílio nas tarefas de casa de matemática 

DOMÍNIO DA TABUADA PARAMETRIZAÇÃO 

Mãe 1 

Pai 2 

Irmão (ã) 3 

Professor particular 4 

Ninguém 5 

Outros 6 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 57 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e o auxílio 
nas tarefas de casa de matemática 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
AUXÍLIO NAS TAREFAS DE 

CASA DE MATEMÁTICA 

A1 13 15 2 1 

A2 2 12 10 2 

A3 8 13 5 1 

A4 12 15 3 1 

A5 13 15 2 1 

A6 12 15 3 1 

A7 5 15 10 1 
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(conclusão) 

A8 4 13 9 1 

A9 9 14 5 3 

A10 4 4 0 2 

A11 12 15 3 1 

A12 13 14 1 3 

A13 14 15 1 1 

A14 4 12 8 1 

A15 7 14 7 1 

A16 2 11 9 3 

A17 6 14 8 2 

A18 2 10 8 1 

A19 4 12 8 1 

A20 6 14 8 4 

A21 2 10 8 1 

A22 3 11 8 2 

A23 6 14 8 1 

A24 2 9 7 1 

A25 0 11 11 5 

A26 14 15 1 1 

A27 5 11 6 4 

A28 7 14 7 2 

A29 2 11 9 1 

A30 1 9 8 1 

A31 5 14 9 1 

A32 5 11 6 3 

A33 1 9 8 3 

A34 7 12 5 4 

A35 15 15 0 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 59 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e o auxílio nas 
tarefas de casa de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para a diferença 

das notas nos testes aditivos e o auxílio nas tarefas de casa de matemática foi r = 

0,18. Indicando uma correlação fraca positiva, pois 0,1   r < 0,5. Este valor está 

próximo de zero e é positivo, evidenciado que o auxílio nas tarefas de casa de 
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matemática não teve interferência no desempenho dos alunos nos testes aditivos. A 

seguir apresentamos a correlação entre as variáveis domínio da tabuada e a 

diferença das notas nos testes aditivos. Temos a seguinte parametrização para o 

domínio da tabuada: 

Quadro 65 - Parametrização dos dados – domínio da tabuada 
DOMÍNIO DA TABUADA PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Um pouco 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 58 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e o domínio 
da tabuada 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
DOMÍNIO DA  

TABUADA 

A1 13 15 2 2 

A2 2 12 10 1 

A3 8 13 5 2 

A4 12 15 3 2 

A5 13 15 2 2 

A6 12 15 3 2 

A7 5 15 10 2 

A8 4 13 9 2 

A9 9 14 5 2 

A10 4 4 0 2 

A11 12 15 3 2 

A12 13 14 1 1 

A13 14 15 1 2 

A14 4 12 8 2 

A15 7 14 7 2 

A16 2 11 9 2 

A17 6 14 8 2 

A18 2 10 8 1 

A19 4 12 8 2 

A20 6 14 8 2 

A21 2 10 8 2 

A22 3 11 8 2 

A23 6 14 8 1 

A24 2 9 7 2 

A25 0 11 11 2 

A26 14 15 1 2 

A27 5 11 6 3 

A28 7 14 7 1 

A29 2 11 9 1 

A30 1 9 8 2 

A31 5 14 9 2 

A32 5 11 6 2 

A33 1 9 8 1 

A34 7 12 5 2 

A35 15 15 0 2 
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Gráfico 60 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e o domínio da 
tabuada 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A correlação linear entre as variáveis diferença das notas nos testes 

aditivos e o domínio da tabuada é fraca negativa, pois r = -0,18. Este valor é 

negativo e muito próximo de zero, pertencendo ao intervalo -0,5 < r    -0,1. Isso 

mostra que a variável domínio da tabuada exerceu pouca influência no desempenho 

da amostra nos testes aditivos, apesar da maioria dos discentes ter informado que 

possui pouco domínio da tabuada. Vejamos agora a correlação entre o exercício de 

atividade remunerada e a diferença das notas nos testes aditivos. Temos a seguinte 

parametrização para o exercício de atividade remunerada: 

Quadro 66 - Parametrização dos dados – exerce atividade remunerada 

TRABALHA DE FORMA 
REMUNERADA 

PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Ás vezes 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 59 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e exercício de 
atividade remunerada 
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(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
TRABALHA DE FORMA 

REMUNERADA 

A1 13 15 2 1 

A2 2 12 10 2 

A3 8 13 5 2 

A4 12 15 3 2 

A5 13 15 2 1 

A6 12 15 3 2 

A7 5 15 10 1 

A8 4 13 9 1 

A9 9 14 5 1 
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Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 61 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e exercício de 
atividade remunerada 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A correlação linear entre as variáveis diferença das notas nos testes 

aditivos e o exercício de atividade remunerada é ínfima positiva, pois r = 0,03. Este 

valor é positivo e muito próximo de zero, pertencendo ao intervalo 0 < r < 0,1. Com 

isso, verificamos que o exercício de alguma atividade remunerada não interferiu nos 

resultados dos testes aditivos.  A seguir apresentamos a correlação entre o costume 

em fazer compras e a diferença das notas nos testes aditivos. 
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A10 4 4 0 1 

A11 12 15 3 1 

A12 13 14 1 1 

A13 14 15 1 1 

A14 4 12 8 2 

A15 7 14 7 2 

A16 2 11 9 1 

A17 6 14 8 1 

A18 2 10 8 1 

A19 4 12 8 1 

A20 6 14 8 2 

A21 2 10 8 1 

A22 3 11 8 1 

A23 6 14 8 1 

A24 2 9 7 2 

A25 0 11 11 1 

A26 14 15 1 1 

A27 5 11 6 2 

A28 7 14 7 1 

A29 2 11 9 1 

A30 1 9 8 1 

A31 5 14 9 1 

A32 5 11 6 2 

A33 1 9 8 1 

A34 7 12 5 2 

A35 15 15 0 1 
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Quadro 67 - Parametrização dos dados – costume em fazer compras 
COSTUMA FAZER 

COMPRAS 
PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Ás vezes 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 60 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e costume 
em fazer compras 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
COSTUMA FAZER  

COMPRAS 

A1 13 15 2 2 

A2 2 12 10 2 

A3 8 13 5 2 

A4 12 15 3 3 

A5 13 15 2 2 

A6 12 15 3 2 

A7 5 15 10 2 

A8 4 13 9 2 

A9 9 14 5 2 

A10 4 4 0 3 

A11 12 15 3 1 

A12 13 14 1 2 

A13 14 15 1 1 

A14 4 12 8 3 

A15 7 14 7 3 

A16 2 11 9 1 

A17 6 14 8 2 

A18 2 10 8 3 

A19 4 12 8 1 

A20 6 14 8 2 

A21 2 10 8 2 

A22 3 11 8 2 

A23 6 14 8 2 

A24 2 9 7 2 

A25 0 11 11 2 

A26 14 15 1 2 

A27 5 11 6 2 

A28 7 14 7 2 

A29 2 11 9 2 

A30 1 9 8 1 

A31 5 14 9 3 

A32 5 11 6 2 

A33 1 9 8 2 

A34 7 12 5 3 

A35 15 15 0 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 62 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e costume em fazer 
compras 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para a diferença 

das notas nos testes aditivos e o costume em fazer compras foi de r = 0,07. 

Indicando uma correlação ínfima positiva, pois 0 < r < 0,1. Este valor está muito 

próximo de zero e é positivo, evidenciado que o fato de a maioria dos discente ter 

informado que tem o hábito de fazer compras ás vezes não teve interferência no 

desempenho dos alunos nos testes aditivos. Vejamos agora a correlação entre a 

escolaridade do responsável masculino dos discentes da amostra e a diferença das 

notas nos testes aditivos. 

Quadro 68 - Parametrização dos dados – escolaridade do responsável masculino 

ESCOLARIDADE DO  
RESPONSÁVEL MASCULINO 

PARAMETRIZAÇÃO 

Não escolarizado 1 

Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 2 

Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 3 

Fundamental completo 4 

Médio incompleto (antigo 2º grau) 5 

Médio completo (antigo 2º grau) 6 

Ensino superior 7 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 61 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e 
escolaridade do responsável masculino 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
ESCOLARIDADE DO  

RESPONSÁVEL MASCULINO 

A1 13 15 2 3 

A2 2 12 10 4 

A3 8 13 5 3 

A4 12 15 3 2 

A5 13 15 2 2 
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(conclusão) 

A6 12 15 3 6 

A7 5 15 10 7 

A8 4 13 9 2 

A9 9 14 5 6 

A10 4 4 0 7 

A11 12 15 3 2 

A12 13 14 1 3 

A13 14 15 1 3 

A14 4 12 8 2 

A15 7 14 7 1 

A16 2 11 9 1 

A17 6 14 8 7 

A18 2 10 8 4 

A19 4 12 8 2 

A20 6 14 8 4 

A21 2 10 8 2 

A22 3 11 8 6 

A23 6 14 8 5 

A24 2 9 7 2 

A25 0 11 11 2 

A26 14 15 1 7 

A27 5 11 6 6 

A28 7 14 7 4 

A29 2 11 9 2 

A30 1 9 8 2 

A31 5 14 9 1 

A32 5 11 6 4 

A33 1 9 8 6 

A34 7 12 5 5 

A35 15 15 0 2 

Fonte: Pesquisa de campo (2017)  

Gráfico 63 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e escolaridade do 
responsável masculino 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na verificação do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) para a 

correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e a escolaridade do 

responsável masculino dos alunos, obtivemos r = -0,13. Com um resultado negativo 
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e muito próximo a zero, classificamos como uma correlação fraca negativa, pois -0,5 

< r    -0,1. Com isso, verificamos que o fato da maioria dos responsáveis masculinos 

da amostra ter o Ensino Fundamental incompleto teve pouca interferência nos 

resultados dos testes aditivos. A seguir apresentamos a correlação entre a 

escolaridade do responsável feminino dos discentes da amostra e a diferença das 

notas nos testes aditivos. 

Quadro 69 - Parametrização dos dados – escolaridade do responsável feminino 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL FEMININO PARAMETRIZAÇÃO 

Não escolarizado 1 

Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 2 

Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 3 

Fundamental completo 4 

Médio incompleto (antigo 2º grau) 5 

Médio completo (antigo 2º grau) 6 

Ensino superior 7 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 62 - Correlação entre a diferença das notas nos testes aditivos e 
escolaridade do responsável feminino 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
ESCOLARIDADE DO  

RESPONSÁVEL FEMININO 

A1 13 15 2 4 

A2 2 12 10 5 

A3 8 13 5 3 

A4 12 15 3 3 

A5 13 15 2 7 

A6 12 15 3 6 

A7 5 15 10 7 

A8 4 13 9 2 

A9 9 14 5 1 

A10 4 4 0 7 

A11 12 15 3 4 

A12 13 14 1 3 

A13 14 15 1 7 

A14 4 12 8 3 

A15 7 14 7 2 

A16 2 11 9 1 

A17 6 14 8 3 

A18 2 10 8 4 

A19 4 12 8 3 

A20 6 14 8 3 

A21 2 10 8 2 

A22 3 11 8 6 

A23 6 14 8 5 

A24 2 9 7 6 

A25 0 11 11 1 

A26 14 15 1 2 

A27 5 11 6 7 

A28 7 14 7 7 

A29 2 11 9 2 
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(conclusão) 

A30 1 9 8 2 

A31 5 14 9 3 

A32 5 11 6 4 

A33 1 9 8 1 

A34 7 12 5 4 

A35 15 15 0 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 64 - Dispersão: diferença das notas nos testes aditivos e escolaridade do 
responsável feminino 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A correlação linear entre as variáveis diferença das notas nos testes 

aditivos e a escolaridade do responsável feminino dos alunos foi de r = -0,27. Com 

um resultado negativo e muito próximo a zero, classificamos como uma correlação 

fraca negativa, pois -0,5 < r    -0,1. Com isso, verificamos que o grau de instrução 

dos responsáveis femininos da amostra teve pouca interferência nos resultados dos 

testes aditivos. 

Os resultados das correlações entre os fatores socioeconômicos e a 

diferença das notas nos testes aditivos foram ínfimas ou fracas, indicando que não 

houve influência desses fatores no experimento, ou seja, não interferiram nos 

resultados dos testes aditivos. Portanto, o bom desempenho dos discentes na 

resolução de problemas de estruturas aditivas do pós-teste deve-se as metodologias 

de ensino utilizadas durante a experimentação. A sequência didática aplicada surtiu 

efeito positivo na resolução desses tipos de problemas e na participação de alunos 

nas aulas de matemática. 

A seguir apresentamos o teste de hipótese aplicado aos resultados da 

etapa aditiva do experimento, com o intuito de elucidar outras conclusões 

estatísticas sobre o mesmo. 
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4.6 TESTE DE HIPÓTESES 

 

Um teste de hipótese é um processo que usa estatísticas amostrais para 

testar uma afirmação sobre o valor de um parâmetro populacional, a qual é chamada 

de hipótese estatística. Para testar essa afirmação deve-se especificar uma par de 

hipóteses (uma que representa a afirmação e outra, seu complemento), quando uma 

dessas hipóteses é falsa, a outra deve ser verdadeira. Essas hipóteses são 

denominadas de hipótese nula e hipótese alternativa (LARSON; FARBER, 2016, 

p. 323-324).  

1. Uma hipótese nula H0 é uma hipótese estatística que contém uma 

afirmação de igualdade, tal como     ou  . 
2. A hipótese alternativa Ha é o complemento da hipótese nula. È uma 
afirmação que é aceita como verdadeira se H0 for falsa e contém uma 
declaração de desigualdade estrita, tal como <,   ou >. 
O símbolo H0 é lido como “H zero” ou “H nula”, e Ha como “H a” (LARSON; 
FARBER, 2016, p. 324, grifo autores). 

Para construir as hipóteses, devemos escrever a afirmação feita sobre o 

parâmetro populacional por meio de uma sentença matemática. O quadro a seguir 

apresenta a relação entre possíveis declarações sobre o parâmetro   e as 

correspondentes hipóteses nula ou alternativa. 

Quadro 70 - Declarando e construindo hipóteses 

Declaração sobre H0 

A média é... 
Sentença  

matemática 
Declaração sobre Ha 

A média é... 

... maior ou igual a k. 

... pelo menos k. 

... não menos que k. 
{
       
       

 
... menor que k. 
... abaixo de k. 
... menos que k. 

... menor ou igual a k. 

... no máximo k. 

... não mais que k. 
{
       
       

 
... maior que k. 
... acima de k. 
... mais que k. 

... igual a k. 

... k. 

... exatamente k. 
{
       
       

 
... não igual a k. 
... diferente de k. 
... não k. 

Fonte: Larson e Farber (2016, p. 325) 

Ao realizarmos um teste de hipótese podemos tomar uma das seguintes 

decisões: rejeitar a hipótese nula ou não rejeitá-la. E pelo fato da decisão ser 

baseada em uma amostra e não na população inteira, existe sempre a possibilidade 

de tomarmos a decisão errada, gerando o erro tipo I ou erro tipo II. Conforme 

Larson e Farber (2016, p. 327), “um erro tipo I ocorre se a hipótese nula é rejeitada 

quando na realidade é verdadeira e um erro tipo II ocorre se a hipótese nula não é 

rejeitada quando na realidade ela é falsa (LARSON; FARBER, 2016, p. 327). 
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Quadro 71 - Resultados possíveis de um teste de hipótese 

Decisão 
Realidade de H0 

H0 é verdadeira H0 é falsa 

Não rejeitar H0 Decisão correta Erro tipo II 

Rejeitar H0 Erro tipo I Decisão correta 

Fonte: Larson e Farber (2016, p. 327) 

Em um teste de hipótese, o nível de significância é a probabilidade 

máxima permitida de ocorrer um erro tipo I. Ele é simbolizado por   (letra 
grega minúscula alfa). 
A probabilidade de um erro tipo II é simbolizada por   (letra minúscula grega 
beta) (LARSON; FARBER, 2016, p. 329). 

Ao se estabelecer o nível de significância em um valor pequeno, 

desejamos que a probabilidade de rejeitar uma hipótese nula verdadeira seja 

pequena. Os três níveis de significância usuais são   = 0,10,   = 0,05 e   = 0,01. 

Depois de construirmos as hipóteses e especificarmos o nível de significância, o 

próximo passo em um teste de hipótese é obtermos uma amostra aleatória da 

população e calcularmos as estatísticas amostrais de interesse para aquele teste. O 

valor de estatística de teste será transformado e designado por estatísticas de 

teste padronizada.  

Supondo a hipótese nula verdadeira, então um valor   ou  -valor de um 
determinado teste de hipótese é a probabilidade da estatística amostral 
assumir um valor tão extremo ou maior que aquele determinado em função 
dos dados da amostra (LARSON; FARBER, 2016, p. 331). 

O valor   de um teste de hipótese depende da natureza do teste. O 

quadro abaixo apresenta os três tipos de teste de hipótese. 

Quadro 72 - Tipos de teste de hipótese 

(continua) 

HIPÓTESES CURVA NORMAL 
TIPO DE  
TESTE 

{
       
       

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teste 
unilateral à 
esquerda 
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(conclusão) 

{
       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teste 
unilateral à 

direita 

       
       

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Teste bilateral 

Fonte: Sistematizado de Larson e Farber (2016, p. 330-331) 

Para concluirmos um teste de hipótese, devemos tomar uma decisão e a 

interpretarmos, ou seja, é preciso comparar o valor   com  .  

1. Se    , então devemos rejeitar H0. 

2. Se    , então não devemos rejeitar H0. 

Quadro 73 - Interpretando decisões de um teste de hipótese 

Decisão 
Afirmação inicial 

Afirmação está em H0  Afirmação está em Ha 

Rejeitar H0 
Há evidência suficiente para  
rejeitar a afirmação. 

Há evidência suficiente para 
apoiar a afirmação. 

Não rejeitar 
H0 

Não há evidência suficiente  
para rejeitar a afirmação. 

Não há evidência suficiente  
para apoiar a afirmação. 

Fonte: Larson e Farber (2016, p. 333) 

O esquema a seguir apresenta os passos para a realização de um teste 

de hipótese. 
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Quadro 74 - Passos para o teste de hipótese 

1. Expresse a afirmação verbal e matematicamente. Identifique as hipóteses nula e 
alternativa. H0: ?                  Ha: ? 

2. Especifique o nível de significância      :? 

3. Estabeleça a distribuição amostral padronizada e esboce seu gráfico. 

4. Calcule a estatística de teste e sua correspondente estatística de teste padronizada. 

5. Encontre o valor de  . 

6. Use a regra de decisão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7. Conclua interpretando a decisão no contexto da afirmação original. 

Fonte: Larson e Farber (2016, p. 334) 

A seguir realizamos o teste de hipótese entre as médias dos testes 

aditivos do experimento. 

 

4.7 TESTE DE HIPÓTESE DA PARTE ADITIVA DO EXPERIMENTO 

 

Aqui apresentamos o teste de hipótese da parte aditiva do experimento, 

com a finalidade de verificar se o desempenho dos alunos melhorou do primeiro 

para o segundo teste aditivo, em consequência da metodologia de ensino adotada. 

Para isso, comparamos as médias de duas distribuições normais de uma mesma 

população, no entanto em dois momentos diferentes: no pré-teste aditivo (x) e no 

pós-teste aditivo (y). A estatística de teste padronizada adotada foi a t-student para 

as diferenças entre médias de amostras dependentes. “Duas amostras são 

dependentes quando cada elemento de uma amostra corresponde a um elemento  

da outra amostra” (LARSON; FARBER, 2016, p. 391, grifo autor).   

Figura 11 - Amostras dependentes 

 
Fonte: Larson e Farber (2016, p. 391) 

O valor 𝜌 é menor ou igual 
ao nível de significância? 

Não rejeita H0. Não 

Rejeita H0. 

Sim 
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A estatística de teste padronizada t-student para amostras dependentes é 

dada pela seguinte equação: 

                                               

n

d
t

S d

d


                                    (Equação 1) 

Em que: 

n: O número de pares de dados. 

d: A diferença entre os valores em um par de dados, d = (valor do dado na 

1ª amostra) – (correspondente valor do dado na 2ª amostra). 

  : A média hipotética das diferenças de dados emparelhados na 

população. 

d : A média das diferenças entre os valores dos dados emparelhados nas 

amostras dependentes 
n

d
d


 .  

S d
: O desvio padrão das diferenças entre os valores dos dados 

emparelhados nas amostras dependentes 
1

)(
2



 

n

dd
S d

.  

A tabela a seguir apresenta as notas absolutas dos discentes nos dois 

testes aditivos. As notas variaram de 0 a 15 de acordo com o número de acertos de 

cada aluno, este intervalo para a pontuação foi escolhido devido ao fato dos testes 

aditivos constarem de 15 questões. 

Tabela 63 - Desempenhos nos testes aditivos e diferença entre as médias 
(continua) 

ALUNO 
NOTA NO  

PRÉ- 
TESTE (X)  

NOTA NO  
PÓS- 

TESTE (Y)  
DIFERENÇA (d) 

A1 13 15 -2 

A2 2 12 -10 

A3 8 13 -5 

A4 12 15 -3 

A5 13 15 -2 

A6 12 15 -3 

A7 5 15 -10 

A8 4 13 -9 

A9 9 14 -5 

A10 4 4 0 

A11 12 15 -3 

A12 13 14 -1 

A13 14 15 -1 
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Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Média do pré-teste aditivo   49,6
35

227



n

X

X
 . 

Média do pós-teste aditivo   51,12
35

438



n

Y

Y
 . 

Para o teste de hipótese da parte aditiva do experimento, estabelecemos 

as seguintes hipóteses: 

Hipótese nula (H0): a média do pré-teste aditivo é maior ou igual à do 

pós-teste aditivo. 


dYXYX

ddH  00:
0

 

Hipótese alternativa (Ha): a média do pré-teste aditivo é menor que à do 

pós-teste aditivo. 


dYXYXa

ddH  00:  

Este teste é unilateral à esquerda, com grau de liberdade igual a g.l.= n -1 

= 35 – 1 = 34 e 1% de nível de significância (  = 0,01). Agora substituiremos os 

dados da tabela acima na equação 1. 

(conclusão) 

A14 4 12 -8 

A15 7 14 -7 

A16 2 11 -9 

A17 6 14 -8 

A18 2 10 -8 

A19 4 12 -8 

A20 6 14 -8 

A21 2 10 -8 

A22 3 11 -8 

A23 6 14 -8 

A24 2 9 -7 

A25 0 11 -11 

A26 14 15 -1 

A27 5 11 -6 

A28 7 14 -7 

A29 2 11 -9 

A30 1 9 -8 

A31 5 14 -9 

A32 5 11 -6 

A33 1 9 -8 

A34 7 12 -5 

A35 15 15 0 

 227X  438Y   

0
d

 

19,3S d
 

paresn 35  
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n

d
t

S d

d


  

35

19,3

03,6

35

19,3

0)51,1249,6( 



 tt  

18,11t  

O gráfico a seguir apresenta a localização da região de rejeição e a 

estatística de teste padronizada (tc). 

Gráfico 65 - Curva normal da parte aditiva 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O critério de decisão é aceitar H0 se t >      ou rejeitá-la se t       . A 

hipótese nula está representada na parte pintada de azul no gráfico acima. Como o 

valor de t <         -11,18 < -2,44, devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a 

hipótese alternativa. O resultado do teste (t) está fora do intervalo de H0. Isto nos 

fornece evidências suficientes, com um grau de confiança de 99% (1 –   = 1 – 0,01 

= 0,99 ou 99%), para comprovarmos a afirmação da Ha de que as médias do pré-

teste aditivo foram menores do que as médias do pós-teste aditivo, ou seja, a 

metodologia de ensino surtiu efeito o que acarretou em uma melhora no 

desempenho dos discentes na resolução de problemas de estruturas aditivas no 

pós-teste.  
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4.8 CONSIDERAÇÕES DA ANÁLISE ADITIVA DO EXPERIMENTO 

 

A partir da análise da parte aditiva do experimento observamos que a 

dificuldades na resolução do problemas do campo conceitual aditivo estavam 

relacionadas a compreensão do enunciado do problema, ou seja, na escolha da 

operação adequada para solucionar a questão e no procedimento algorítmico das 

operações de adição e subtração com reserva. Esses obstáculos foram mais 

acentuados nas questões algébricas do que nas aritméticas, no primeiro tipo de 

questão é necessária a ideia de reversibilidade entre as operações de adição e 

subtração para solucioná-la.  

Inicialmente a maioria dos discentes não conseguia estabelecer uma 

conexão entre essas operações e escolhiam a operação para resolver o problema 

por meio de palavras contidas em seus enunciados, pistas. No decorrer da aplicação 

das atividades da primeira etapa do experimento isto mudou, devido ao formato das 

atividades os alunos passaram a montar primeiramente a sentença natural do 

problema e somente depois escolher a operação adequada para resolvê-lo. Isso 

acarretou em resultados positivos no pós-teste aditivo, visto que a maioria dos 

discentes que elaborou a sentença que representava a questão acertou a sua 

resolução. 

A seguir apresentados os resultados e análises da parte multiplicativa do 

experimento, seguindo os mesmos critérios da parte aditiva. 

 

4.9 RESULTADOS E ANÁLISES DA PARTE MULTIPLICATIVA DO EXPERIMENTO 

 

Iniciamos esta análise apresentando os percentuais de acertos, erros e 

questões em branco nos testes multiplicativos (pré- e pós-testes). Além disso, 

apresentamos também a classificação de cada problema, aritmético ou  algébrico, e 

a sentença natural correspondente a cada questão. 
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Tabela 64 - Desempenho por questão nos testes multiplicativos 
Q

U
E

S
T

Ã
O

 

TIPO SENTENÇA 

ACERTO (%) ERRO (%) EM BRANCO (%) 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

PRÉ-
TESTE 

PÓS-
TESTE 

Q1 Aritmética 9 7=? 45,71 100,00 51,43 0,00 2,86 0,00 

Q2 Aritmética 4 72=? 54,29 100,00 45,71 0,00 0,00 0,00 

Q3 Aritmética 96 8=? 40,00 97,14 54,29 2,86 5,71 0,00 

Q4 Aritmética 120 5=? 17,14 97,14 74,29 2,86 8,57 0,00 

Q5 Algébrica 6 ?=84 25,71 100,00 65,71 0,00 8,57 0,00 

Q6 Algébrica 3 ?=27 11,43 97,14 88,57 2,86 0,00 0,00 

Q7 Algébrica 75 ?=25 14,29 100,00 77,14 0,00 8,57 0,00 

Q8 Algébrica ? 15=180 14,29 97,14 74,29 2,86 11,43 0,00 

Q9 Algébrica ? 6=24 20,00 97,14 62,86 2,86 17,14 0,00 

Q10 Algébrica ? 2=68 17,14 74,29 60,00 25,71 22,86 0,00 

Q11 Aritmética 8 10=? 42,86 88,57 31,43 11,43 25,71 0,00 

Q12 Algébrica ? 4=56 11,43 48,57 65,71 51,43 22,86 0,00 

Q13 Aritmética 3 4=? 54,29 100,00 25,71 0,00 20,00 0,00 

Q14 Algébrica ? 7=28 20,00 54,29 57,14 45,71 22,86 0,00 

Q15 Algébrica 
2 ?=8 e 

6 4=? 
0,00 60,00 80,00 40,00 20,00 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 66 - Desempenho por questão nos testes multiplicativos 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Legenda: Acerto: % de acerto no pré-teste; Acerto1: % de acerto no pós-teste; Erro: % de erro no pré-
teste; Erro1: % de erro no pré-teste; Em Branco: % de itens em branco no pré-teste; Em Branco1: % 
de itens em branco no pós-teste.  

O percentual médio de acertos nas questões do pré-teste multiplicativo foi 

de 25,90%, o percentual médio de erros foi de 60,96% e aproximadamente 13,14% 

das questões foram deixadas em branco. As questões em que os discentes 

apresentaram os maiores percentuais de acertos no pré-teste multiplicativo foram Q2 

e Q13, com 54,29% de acertos. Isso pode ser justificado pelo fato destas questões 

apresentarem pouca complexidade (prototípicas multiplicativas) e serem do tipo 
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aritmética (a x b = ?). As questões Q6, Q12 e Q15 apresentaram os menores 

percentuais de acertos no pré-teste multiplicativo, as duas primeiras tiveram 11,43% 

de acerto e ninguém acertou a última questão.  

O baixo percentual de acerto nas questões mencionadas acima pode ser 

justificado pelo fato delas serem algébricas. Além disso, a questão Q6 trás indícios 

falsos da operação usada para resolver o problema, sendo necessária a ideia de 

reversibilidade entre as operações de multiplicação e divisão para solucioná-lo. Já 

Q12 não é um problema da operação de divisão, mas sim que usa esta operação em 

sua resolução, sendo necessário o conhecimento de outra área da matemática, 

configuração retangular, para determinar a operação adequada para solucionar a 

questão. Segundo Sá (2003, p. 76), os problemas que usam uma operação são mais 

difíceis para as crianças do que os problemas de uma operação.  

A Q15 era algébrica combinada, ou seja, na sua resolução operacional, 

são efetuadas mais de uma operação sem o uso explícito de incógnita. Para 

aumentar ainda mais o grau de dificuldade nesta questão, a relação “um para 

muitos” estava implícita no enunciado do problema. A amostra apresentou um maior 

percentual de acerto nos problemas aritméticos do que nos algébricos no pré-teste 

multiplicativo. 

Os erros no pré-teste multiplicativo estavam ligados a interpretação do 

enunciado do problema, ou seja, a escolha da operação adequada para solucionar a 

questão, isso se deve ao fato de algumas questões serem algébricas e 

incongruentes semanticamente. A figura a seguir trás exemplos desse tipo de erro 

cometido por alguns alunos no pré-teste multiplicativo. 

Figura 12 - Exemplos de erros relacionais no pré-teste multiplicativo 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolução da questão Q1 do aluno A10 Resolução da questão Q4 do aluno A11 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Os discentes também cometeram falhas nos procedimentos algorítmicos 

das operações de multiplicação e divisão nas questões do pré-teste multiplicativo, 

conforme mostra a figura a seguir.  

Figura 13 - Exemplos de erros numéricos no pré-teste multiplicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolução da questão Q7 do aluno A14 Resolução da questão Q10 do aluno A7 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Alguns discentes cometeram equívocos tanto na escolha da operação 

quanto no procedimento algorítmico das operações de multiplicação e divisão, 

segundo apresentamos na figura a seguir. 

Figura 14 - Exemplos de erros relacionais e numéricos no pré-teste multiplicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Resolução da questão Q11 do aluno A23 Resolução da questão Q13 do aluno A8 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

No pós-teste multiplicativo o percentual médio de acertos aumentou para 

87,43%, o percentual médio de erros diminui para 12,57% e nenhuma questão foi 

deixada em branco. As questões em que os discentes apresentaram o maior 

percentual de acertos no pós-teste multiplicativo foram Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, 

Q8, Q9, e Q13. Toda a amostra acertou as questões Q1, Q2, Q5, Q7, e Q13  e  o 

percentual de acertos nas outras questões foi de 97,14%. As questões que 

apresentaram os menores índices de acertos no pré-teste multiplicativo (Q6, Q12 e 

Q15) tiveram um aumento percentual de acertos no pós-teste multiplicativo, 

respectivamente, 97,14%, 48,57% e 60%. Apesar dos discentes apresentarem um 

desempenho melhor nas questões aritméticas do que nas algébricas, houve um 

aumento percentual de acertos muito maior nas questões algébricas do pós-teste 
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multiplicativo do que nas aritméticas. A seguir apresentamos os resultados dos 

testes multiplicativos de acordo com o desempenho por aluno. 

Tabela 65 - Desempenho por aluno nos testes multiplicativos 

ALUNO 

ACERTO (%) ERRO (%) EM BRANCO (%) 

PRÉ- 
TESTE 

PÓS- 
TESTE 

PRÉ- 
TESTE 

PÓS- 
TESTE 

PRÉ- 
TESTE 

PÓS- 
TESTE 

A1 60,00 100,00 40,00 0,00 0,00 0,00 
A2 0,00 66,67 93,33 33,33 6,67 0,00 
A3 13,33 73,33 86,67 26,67 0,00 0,00 
A4 40,00 100,00 33,33 0,00 26,67 0,00 
A5 33,33 100,00 60,00 0,00 6,67 0,00 
A6 60,00 86,67 40,00 13,33 0,00 0,00 
A7 46,67 100,00 53,33 0,00 0,00 0,00 
A8 6,67 73,33 66,67 26,67 26,67 0,00 
A9 13,33 73,33 86,67 26,67 0,00 0,00 
A10 0,00 66,67 46,67 33,33 53,33 0,00 
A11 26,67 93,33 20,00 6,67 53,33 0,00 
A12 33,33 86,67 66,67 13,33 0,00 0,00 
A13 60,00 100,00 20,00 0,00 20,00 0,00 
A14 26,67 86,67 73,33 13,33 0,00 0,00 
A15 20,00 80,00 33,33 20,00 46,67 0,00 
A16 26,67 86,67 73,33 13,33 0,00 0,00 
A17 20,00 80,00 80,00 20,00 0,00 0,00 
A18 53,33 100,00 46,67 0,00 0,00 0,00 
A19 33,33 100,00 66,67 0,00 0,00 0,00 
A20 0,00 86,67 26,67 13,33 73,33 0,00 
A21 6,67 73,33 93,33 26,67 0,00 0,00 
A22 0,00 80,00 100,00 20,00 0,00 0,00 
A23 40,00 93,33 60,00 6,67 0,00 0,00 
A24 26,67 100,00 33,33 0,00 40,00 0,00 
A25 0,00 73,33 100,00 26,67 0,00 0,00 
A26 80,00 100,00 20,00 0,00 0,00 0,00 
A27 33,33 93,33 66,67 6,67 0,00 0,00 
A28 0,00 73,33 20,00 26,67 80,00 0,00 
A29 0,00 80,00 100,00 20,00 0,00 0,00 
A30 20,00 93,33 80,00 6,67 0,00 0,00 
A31 6,67 100,00 66,67 0,00 26,67 0,00 
A32 40,00 93,33 60,00 6,67 0,00 0,00 
A33 33,33 86,67 66,67 13,33 0,00 0,00 
A34 20,00 80,00 80,00 20,00 0,00 0,00 
A35 26,67 100,00 73,33 0,00 0,00 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 67 - Desempenho dos alunos nos testes multiplicativos 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

No pré-teste multiplicativo, 60% dos discentes (A2, A3, A8, A9, A10, A11, A14, 

A15, A16, A17, A20, A21, A22,  A24, A25, A28, A29, A30, A31, A34 e A35) tiveram menos de 

30% de acerto. O número de erros foi maior do que o de questões certas e em 

branco, demonstrando que, mesmo não tendo acertado as questões, 60,96% da 

amostra realizou algum tipo de tentativa de resolução. Por outro lado, 14,28% dos 

alunos (A1, A6, A13, A18 e A26) apresentaram índices de acertos superior a 50%, 

mostrando um bom entendimento sobre o assunto, mesmo antes de receberem 

orientação sobre ele neste ano. 

Os alunos A2, A10, A20, A22, A25, A28 e A29 não acertaram nenhuma das 

questões do pré-teste multiplicativo, porém A2 e A10 progrediram para 66,67% de 

acerto no pós-teste; A20 elevou seu percentual de acerto para 86,67%; A22 e A29 

progrediram para 80% de acerto no pós-teste multiplicativo; e, A25 e A28 aumentaram 

seus índices de acertos para 73,33%. Além destes, os alunos A8, A21 e A33 tiveram 

no primeiro teste apenas 6,67% de acerto, já no pós-teste multiplicativo os dois 

primeiros alunos progrediram para 73,33% de acerto e o terceiro discentes progrediu 

para 100% de acerto. E ainda os alunos A3 e A9 que, embora tenham obtido 13,33% 

de acertos no pré-teste multiplicativo, no pós-teste melhoraram significativamente 

seus índices de acertos para 73,33%. A seguir apresentamos a análise dos tipos de 

erros nos testes multiplicativos. 
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4.10 CATEGORIAS DE ERROS NOS TESTES MULTIPLICATIVOS 

 

Nesta subseção apresentamos os tipos de erros cometidos pelos 

discentes nas questões dos testes multiplicativos e identificamos os fatores que 

ocasionaram tais equívocos. Com o intuito de analisarmos esses erros elegemos 

algumas categorias, como: elaboração da sentença da modelação ou natural da 

questão, cálculo relacional e cálculo numérico. Na análise das sentenças foi 

verificado se os discentes as elaboraram de forma correta ou incorreta ou não as 

elaboraram. Já no que se refere aos cálculos relacional e numérico foram analisados 

os acertos, erros e itens em branco. O quadro a seguir contém as três categorias de 

erros mencionadas anteriormente.  
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Quadro 75 - Categorias de erros por questão nos testes multiplicativos 

Q
u

e
s
tã

o
 

Tipo 

Elaboração da sentença natural da questão(%) Escolha da operação (%) Efetuar a operação (%) 

Elaborou a 

sentença 

corretamente 

Elaborou a 

sentença 

incorretamente 

Não 

elaborou a 

sentença 

Acerto Erro Em branco Acerto Erro Em branco 

Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- Pré- Pós- 

Q1 Aritmética 37,14 45,71 2,86 0,00 60,00 54,29 45,71 100,00 5,72 0,00 2,86 0,00 45,71 100,00 48,57 0,00 2,86 0,00 

Q2 Aritmética 25,71 45,71 5,71 0,00 68,57 54,29 54,29 100,00 2,86 0,00 0,00 0,00 54,29 100,00 42,86 0,00 0,00 0,00 

Q3 Aritmética 20,00 45,71 8,57 0,00 71,43 54,29 40,00 97,14 20,00 2,86 5,71 0,00 40,00 97,14 51,43 0,00 5,71 0,00 

Q4 Aritmética 5,71 45,71 17,14 2,86 77,14 51,43 17,14 97,14 65,71 2,86 8,57 0,00 17,14 97,14 54,28 2,86 8,57 0,00 

Q5 Algébrica 2,86 68,57 22,86 0,00 74,29 31,43 25,71 100,00 31,42 0,00 8,57 0,00 25,71 100,00 60,00 0,00 8,57 0,00 

Q6 Algébrica 0,00 65,71 22,86 0,00 77,14 34,29 11,43 97,14 88,57 2,86 0,00 0,00 11,43 97,14 65,71 0,00 0,00 0,00 

Q7 Algébrica 0,00 65,71 20,00 0,00 80,00 34,29 14,29 100,00 54,28 0,00 8,57 0,00 14,29 100,00 68,57 0,00 8,57 0,00 

Q8 Algébrica 0,00 62,86 14,29 0,00 85,71 37,14 14,29 97,14 42,86 0,00 11,43 0,00 14,29 97,14 71,43 2,86 11,43 0,00 

Q9 Algébrica 0,00 77,14 25,71 0,00 74,29 22,86 20,00 97,14 60,00 2,86 17,14 0,00 20,00 97,14 42,86 2,86 17,14 0,00 

Q10 Algébrica 0,00 54,29 22,86 0,00 77,14 45,71 17,14 74,29 31,43 20,00 22,86 0,00 17,14 74,29 48,57 17,14 22,86 0,00 

Q11 Aritmética 20,00 65,71 0,00 0,00 80,00 34,29 42,86 88,57 11,43 8,57 25,71 0,00 42,86 88,57 22,86 8,57 25,71 0,00 

Q12 Algébrica 0,00 40,00 14,29 20,00 85,71 40,00 11,43 48,57 42,85 20,00 22,86 0,00 11,43 48,57 60,00 42,86 22,86 0,00 

Q13 Aritmética 14,29 74,29 2,86 0,00 82,86 25,71 54,29 100,00 8,57 0,00 20,00 0,00 54,29 100,00 22,85 0,00 20,00 0,00 

Q14 Algébrica 0,00 31,43 17,14 22,86 82,86 45,71 20,00 54,29 40,00 31,43 22,86 0,00 20,00 54,29 51,43 34,29 22,86 0,00 

Q15 Algébrica 0,00 51,43 22,86 0,00 77,14 48,57 0,00 60,00 71,43 40,00 20,00 0,00 0,00 60,00 42,86 14,29 20,00 0,00 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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A análise do quadro acima mostra que em todas as questões do pré-teste 

multiplicativo foram elaboradas sentenças, sendo que 5% das sentenças foram 

elaboradas de forma correta e 18% de maneira incorreta. Isso mostra que os 

discentes buscaram colocar em prática os conhecimentos adquiridos na etapa 

anterior da pesquisa no que se refere a elaboração da sentença, no entanto como 

tratava-se de um campo conceitual diferente do trabalhado na etapa aditiva o índice 

de erro na elaboração das sentenças foi alto. A maioria dos erros na elaboração das 

sentenças estavam ligados a operação contida na mesma, os discentes que as 

elaboraram de maneira incorreta faziam referências as operações de adição e 

subtração, ou seja, as sentenças da etapa aditiva da pesquisa. A figura a seguir 

apresenta exemplos de elaboração incorreta da sentença nas questões do pré-teste 

multiplicativo. 

Figura 15 - Erros na elaboração das sentenças do pré-teste multiplicativo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

Resolução da questão Q2 do aluno A10 Resolução da questão Q5 do aluno A26 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Em 77% das resoluções das questões deste primeiro teste multiplicativo 

não foram elaboradas sentenças, ou seja, essas resoluções pautaram-se na escolha 

direta da operação e na execução do algoritmo da multiplicação ou divisão. A 

sequência didática desta parte do experimento, assim como na etapa aditiva, era 

embasada na elaboração da sentença natural do problema, que tinha como objetivo 

facilitar a escolha da operação adequada para solucionar a questão.  

As observações feitas durante as sessões de intervenção mostraram que 

em boa parte do experimento os alunos elaboravam primeiramente a sentença 

natural do problema para depois escolherem a operação adequada para solucioná-

lo, porém nas sessões finais alguns discentes mostraram ter superado esta etapa na 

resolução de um problema e passaram a realizar o cálculo diretamente, sem 

elaborar a sentença.  Isso mostra a importância da elaboração da sentença na 

resolução de um problema. 

72 + 4 = ? 

84   6 = ? 
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Em todas as questões do pós-teste multiplicativo foram elaboradas 

sentenças, sendo que o percentual médio de elaboração da sentença por questão 

foi de aproximadamente 59% (56% das sentenças foram elaboradas corretamente e 

3% incorretamente). O percentual médio de não elaboração da sentença no 

segundo teste multiplicativo foi de 41%.  Esses indícios mostram a relevância da 

sentença na resolução de um problema, na medida em que a elaboração da 

sentença auxiliou na escolha da operação de acordo com o tipo de problema, 

aritmético ou algébrico, e da posição do termo desconhecido. 

O percentual de erro na escolha da operação no pré-teste multiplicativo 

foi de 38,48% e diminui para 8,76% no pós-teste. Essa diminuição do erro na 

escolha da operação adequada para solucionar as questões do pós-teste 

multiplicativo deve-se ao fato de a maioria dos discentes ter elaborado 

primeiramente a sentença da natural do problema para depois escolher, com base 

na sentença, a operação adequada para solucionar o mesmo. As falhas na escolha 

da operação, nos dois testes, foram maiores nas questões algébricas do que nas 

aritméticas. Nas questões Q1, Q2, Q5, Q7, Q8 e Q13 do pós-teste multiplicativo o erro 

relacional foi zero, as duas primeiras questões eram aritméticas e as outras 

algébricas. 

No que se refere ao cálculo numérico o percentual de erro no 

procedimento dos algoritmos das operações de multiplicação e divisão foi de 50,29% 

no pré-teste multiplicativo e diminui para 8,38% no pós-teste. Os deslizes mais 

frequentes nessas operações estavam relacionados a tabuada. Alguns discentes 

apresentaram erros nos cálculos relacional e numérico. No pré-teste multiplicativo 

13,14% das questões foram deixadas em branco, entretanto no segundo teste todas 

as questões foram respondidas pelos discentes. 

A seguir apresentamos a relação entre a elaboração da sentença natural 

dos problemas e a escolha da operação adequada para solucionar as questões dos 

testes multiplicativos. 

 
4.11 ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL E ESCOLHA DA OPERAÇÃO 
ADEQUADA PARA SOLUCIONAR QUESTÕES MULTIPLICATIVAS 
 

Nesta subseção apresentamos uma análise por questão da elaboração da 

sentença natural do problema e da escolha da operação adequada para solucioná-lo 

nas quinze questões dos testes multiplicativos (pré- e pós-testes). 
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Quadro 76 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na primeira 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Uma barra de 
chocolate custa 
R$ 7,00. Quanto 
pagarei se 
comprar 9 dessas 
barras? 

Q1 9   7 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto 

A3, A4, 
A5, A8, 

A12, A14, 
A20, A23, 
A25, A26, 

A30, A34 e 
A35 

 

A1, A2, A6, A7, 
A11, A13, A15, 
A16, A17, A18, 
A19, A21, A22, 
A24, A27, A28, 
A29, A32 e A33 

A2, A3, A8, 
A9, A10, A15, 

A17, A20, 
A21, A22, 
A25, A28, 

A29, A30, A31 
e A34 

 

A1, A4, 
A5, A6, 
A7, A11, 
A12, A13, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A23, A24, 
A26, A27, 

A32, A33 e 
A35 

Erro  A10 A9    

Em branco   A31    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na primeira questão do pré-teste multiplicativo 37,14% dos discentes 

elaboraram corretamente a sentença natural (9   7 = ?) e acertaram a escolha da 

operação. Um aluno formulou incorretamente a sentença natural desta questão no 

primeiro teste multiplicativo, este discente errou a escolha da operação adequada 

para solucionar o problema. 60% dos alunos não elaboraram a sentença natural 

desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 54,28% acertaram a escolha da 

operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 45,71% dos discentes da amostra elaboram 

corretamente a sentença natural que representada esta questão e acertaram a 

escolha da operação. O percentual de alunos que não elaboraram a sentença 

natural desta questão no segundo teste multiplicativo foi de 54,29% e todos esses 

discentes acertaram a escolha da operação. Os dois discentes (A9 e A10) que 

erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta questão no pré-teste 

multiplicativo formularam corretamente a sentença natural da questão e acertaram a 

escolha da operação no pós-teste multiplicativo. O aluno A31 que deixou em branco 

esta questão no primeiro teste multiplicativo elaborou corretamente a sentença 

natural do problema e acertou a escolha da operação adequada para solucioná-lo no 

segundo teste.  

A seguir apresentamos a análise da segunda questão dos testes 

multiplicativos. 
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Quadro 77 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na segunda 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Bruno tem 
R$72,00. Mateus 
tem 4 vezes mais 
dinheiro que 
Bruno. Quanto 
tem Mateus? 

Q2 4   72 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto 

A3, A4, 
A5, A8, 

A12, A25, 
A26, A30 e 

A35 

A14 

A1, A2, A6, A7, 
A9, A11, A13, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, A20, 
A21, A22, A23, 
A24, A27, A28, 
A29, A31, A32, 

A33 e A34 

A2, A3, A8, 
A9, A10, A15, 

A17, A20, 
A21, A22, 
A25, A28, 

A29, A30, A31 
e A34 

 

A1, A4, 
A5, A6, 
A7, A11, 
A12, A13, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A23, A24, 
A26, A27, 

A32, A33 e 
A35 

Erro  A10     

Em branco       

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na segunda questão do pré-teste multiplicativo 31,43% dos discentes 

elaboraram a sentença natural (4   72 = ?) e destes somente o aluno A10 errou a 

escolha da operação. 68,57% dos alunos não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pré-teste multiplicativo e todos acertaram a escolha da operação no 

referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 45,71% dos discentes da amostra elaboram 

corretamente a sentença natural que representada esta questão e acertaram a 

escolha da operação. O percentual de alunos que não elaboraram a sentença 

natural desta questão no segundo teste multiplicativo foi de 54,29% e todos esses 

discentes acertaram a escolha da operação. O discente que errou a escolha da 

operação adequada para solucionar esta questão no primeiro teste multiplicativo, 

aluno A10, formulou corretamente a sentença natural da questão e acertou a escolha 

da operação no segundo teste.  

A seguir apresentamos a análise da terceira questão dos testes 

multiplicativos. 
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Quadro 78 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na terceira 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Pedro distribuiu 
R$96,00 entre 
seus 8 amigos. 
Quanto cada um 
recebeu? 

Q3 96   8 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto 

A3, A4, 
A8, A14, 

A26, A30 e 
A35 

A5 

A1, A2, A6, A7, 
A11, A12, A13, 
A15, A16, A17, 
A18, A19, A20, 
A23, A24, A27, 
A28, A29, A32 e 

A33 

A2, A3, A8, 
A9, A10, A15, 

A17, A20, 
A21, A22, 
A25, A28, 

A29, A30, A31 
e A34 

 

A1, A4, 
A5, A6, 
A7, A12, 
A13, A14, 
A16, A18, 
A19, A23, 
A24, A26, 
A27, A32, 
A33 e A35 

Erro  A10 e A25 
A9, A21, A22, 

A31 e A34 
  A11 

Em branco   A20 e A28    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na terceira questão do pré-teste multiplicativo 20% dos discentes 

elaboraram corretamente a sentença natural (96   8 = ?) e acertaram a escolha da 

operação. Dos três discentes que formularam incorretamente a sentença natural 

desta questão no primeiro teste multiplicativo apenas o aluno A5 acertou a escolha 

da operação. 71,43% dos educandos não elaboraram a sentença natural desta 

questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 51,43% acertaram a escolha da 

operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 45,71% da amostra elaboram corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertaram a escolha da 

operação. O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no segundo teste multiplicativo foi de 54,29% e todos esses discentes 

acertaram a escolha da operação, a exceção foi o educando A11. Todos os alunos 

que erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta questão no pré-

teste multiplicativo formularam corretamente a sentença natural da questão e 

acertaram a escolha da operação no pós-teste multiplicativo. Os alunos A20 e A28 

que deixaram em branco esta questão no primeiro teste multiplicativo elaboraram 

corretamente a sentença natural do problema e acertaram a escolha da operação 

adequada para solucioná-lo no segundo teste.  

A seguir apresentamos a análise da quarta questão dos testes 

multiplicativos. 
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Quadro 79 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na quarta 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Gabriel tem 
R$120,00. Paulo 
5 vezes menos 
dinheiro que 
Gabriel. Quanto 
tem Paulo? 

Q4 120   5 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto A3 e A26 A5 
A1, A6, A7, A15, 

A18 e A24 

A2, A3, A8, 
A9, A10, A15, 

A17, A20, 
A21, A22, 
A25, A28, 

A29, A31, A34 
e A35 

 

A1, A4, 
A5, A6, 
A7, A11, 
A12, A13, 
A14, A16, 
A18, A19, 
A23, A24, 
A26, A27, 
A32 e A33 

Erro  
A8, A14, 

A25, A30 e 
A35 

A2, A4, A9, A11, 
A12, A13, A16, 
A17, A19, A21, 
A22, A23, A27, 
A29, A31, A32, 

A33 e A34 

 A30  

Em branco   A10, A20 e A28    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na quarta questão do pré-teste multiplicativo dois discentes elaboraram 

corretamente a sentença natural (120   5 = ?) e acertaram a escolha da operação. 

Todos os alunos que formularam incorretamente a sentença natural desta questão 

no primeiro teste multiplicativo erraram a escolha da operação, a exceção foi o 

educando A5 que acertou a escolha da operação. 77,14% dos alunos não 

elaboraram a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 

apenas 17,14% acertaram a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 45,71% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

discente A30 formulou incorretamente a sentença natural desta questão no segundo 

teste multiplicativo e errou a escolha da operação. O percentual de alunos que não 

elaboraram a sentença natural desta questão no segundo teste multiplicativo foi de 

51,43% e todos esses discentes acertaram a escolha da operação. 52,17% dos 

discentes que erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta 

questão no pré-teste multiplicativo formularam a sentença natural desta questão no 

pós-teste multiplicativo, sendo que 47,82% acertaram a escolha da operação. Os 

alunos A10, A20 e A28 que deixaram em branco esta questão no primeiro teste 

multiplicativo elaboraram corretamente a sentença natural do problema e acertaram 
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a escolha da operação adequada para solucioná-lo no segundo teste. A seguir 

apresentamos a análise da quinta questão dos testes multiplicativos. 

Quadro 80 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na quinta 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Comprei 6 
camisas e paguei 
R$84,00. Quanto 
custou cada 
camisa? 

Q5 6   ? = 84 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
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O
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H

A
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A
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E

R
Ç
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O

 

Acerto A5 
A3, A26, 

A30 e A35 

A1, A2, A4, A6, 
A7, A11, A12, 
A13, A14, A16, 
A18, A19, A23, 
A24, A27 e A32 

A2, A3, A5, 
A6, A8, A9, 
A10, A15, 
A17, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 
A25, A27, 
A28, A29, 
A30, A31, 

A32, A33, A34 
e A35 

 

A1, A4, 
A7, A11, 
A12, A13, 
A14, A16, 

A18, A23 e 
A26 

Erro  
A8, A10 e 

A25 

A9, A17, A21, 
A22, A29, A31, 

A33 e A34 
   

Em branco   A15, A20 e A28    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na quinta questão do pré-teste multiplicativo um discente elaborou 

corretamente a sentença natural (6   ? = 84) e acertou a escolha da operação. 

22,85% da amostra formulou incorretamente a sentença natural desta questão no 

primeiro teste multiplicativo, sendo que 11,43% acertaram a escolha da operação. 

77,14% dos alunos não elaboraram a sentença natural desta questão no pré-teste 

multiplicativo e destes 45,71% acertaram a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 68,57% da amostra elaborou a sentença 

natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo foi de 31,43% e todos esses discentes acertaram a 

escolha da operação. Todos os discentes que erraram a escolha da operação 

adequada para solucionar esta questão no pré-teste multiplicativo formularam 

corretamente a sentença natural desta questão no pós-teste multiplicativo e 

acertaram a escolha da operação.  

Os alunos A15, A20 e A28 que deixaram em branco esta questão no 

primeiro teste multiplicativo elaboraram corretamente a sentença natural do 

problema e acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-lo no 
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segundo teste. A seguir apresentamos a análise da sexta questão dos testes 

multiplicativos. 

Quadro 81 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na sexta 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Fernanda tem 3 
vezes mais 
bonecas que Ana. 
Fernanda tem 27 
bonecas. Quantas 
bonecas tem 
Ana? 

Q6 3   ? = 27 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S
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O
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H

A
 D
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E
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Ç
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Acerto  A26 A1, A7 e A18 

A2, A3, A5, 
A6, A8, A10, 

A12, A13, 
A14, A17, 
A18, A19, 
A20, A21, 
A22, A24, 
A26, A28, 
A31, A32, 

A33, A34 e 
A35 

 

A1, A4, 
A7, A9, 

A11, A16, 
A23, A25, 

A27, A29 e 
A30 

Erro  

A3, A5, 
A8, A10, 

A20, A30 e 
A35 

A2, A4, A6, A9, 
A11, A12, A13, 
A14, A15, A16, 
A17, A19, A21, 
A22, A23, A24, 
A25, A27, A28, 
A29, A31, A32, 

A33 e A34 

  A15 

Em branco       

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na sexta questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente elaborou 

corretamente a sentença natural (3   ? = 27). Dos oito alunos que formularam 

incorretamente a sentença natural desta questão, apenas o aluno A26 acertou a 

escolha da operação no primeiro teste multiplicativo. 77,14% da amostra não 

elaborou a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 

apenas 8,57% acertou a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 65,71% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo foi de 34,29% e todos esses discentes acertaram a 

escolha da operação, a exceção foi o aluno A15. 67,74% dos discentes que erraram 

a escolha da operação adequada para solucionar esta questão no pré-teste 

multiplicativo formularam corretamente a sentença natural desta questão e 
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acertaram a escolha da operação no pós-teste. A seguir apresentamos a análise da 

sétima questão dos testes multiplicativos. 

Quadro 82 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na sétima 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

João tem 
R$25,00 e Pedro 
tem R$75,00. 
João tem quantas 
vezes menos 
dinheiro que 
Pedro? 

Q7 75   ? = 25 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S
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O

L
H

A
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A
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P
E

R
Ç

Ã
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Acerto  
A5, A26 e 

A35 

A1, A6, A7, A9, 
A13, A14, A18, 
A19, A23 e A24  

A2, A3, A6, 
A8, A10, A12, 

A13, A15, 
A17, A18, 
A19, A21, 
A22, A23, 
A25, A26, 
A27, A28, 
A29, A31, 

A32, A33 e 
A34 

 

A1, A4, 
A5, A7, 
A9, A11, 
A14, A16, 
A20, A24, 
A30 e A35 

Erro  
A3, A8, 

A10 e A25  

A2, A4, A12, 
A15, A16, A17, 
A21, A22, A27, 
A29, A30, A31, 
A32, A33 e A34 

   

Em branco   A11, A20 e A28    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na sétima questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente elaborou 

corretamente a sentença natural (75   ? = 25). Dos sete alunos que formularam 

incorretamente a sentença natural desta questão três alunos (A5, A26 e A35) 

acertaram a escolha da operação no primeiro teste multiplicativo. 80% da amostra 

não elaborou a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 

apenas 28,57% acertou a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 65,71% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo e acertaram a escolha da operação foi de 34,29%. 

84,21% dos discentes que erraram a escolha da operação adequada para solucionar 

esta questão no pré-teste multiplicativo formularam corretamente a sentença natural 

desta questão no pós-teste multiplicativo e acertaram a escolha da operação.  

Os alunos A11 e A20 que deixaram esta questão em branco no primeiro 

teste multiplicativo não formularam a sentença natural da referida questão no 
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segundo teste multiplicativo, mas acertaram a escolha da operação.  O discente A28 

que também deixou em branco esta questão no pré-teste multiplicativo, no pós-teste 

elaborou corretamente a sentença natural da questão e acertou a escolha da 

operação. A seguir apresentamos a análise da oitava questão dos testes 

multiplicativos. 

Quadro 83 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na oitava 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Renata comprou 
algumas bonecas 
a R$15,00 cada 
uma e pagou um 
total de 
R$180,00. Qual a 
quantidade de 
bonecas que 
Renata comprou? 

Q8 ?   15 = 180 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 
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O
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E
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Ç
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Acerto  A5 e A35 

A1, A2, A6, A7, 
A11, A12, A13, 
A14, A18, A23, 
A24, A26, A30 e 

A32  

A2, A3, A5, 
A8, A12, A13, 

A15, A16, 
A17, A18, 
A20, A21, 
A23, A24, 
A25, A26, 
A27, A29, 

A31, A32, A33 
e A34 

 

A1, A4, 
A6, A7, 
A9, A10, 
A11, A14, 
A19, A22, 
A28, A30, 

e A35 

Erro  
A3, A8, 

A10, 

A9, A16, A17, 
A19, A21, A22, 
A25, A27, A29, 
A31, A33 e A34 

   

Em branco   
A4, A15, A20 e 

A28 
   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na oitava questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente elaborou 

corretamente a sentença natural (?   15 = 180). Dos cinco alunos que formularam 

incorretamente a sentença natural desta questão dois alunos (A5 e A35) acertaram a 

escolha da operação no primeiro teste multiplicativo. 85,71% da amostra não 

elaborou a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 

40% acertou a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 62,86% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo e acertaram a escolha da operação foi de 37,14%. 

73,33% dos discentes que erraram a escolha da operação adequada para solucionar 

esta questão no pré-teste multiplicativo formularam corretamente a sentença natural 
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desta questão no pós-teste multiplicativo e acertaram a escolha da operação. Todos 

os alunos que deixaram esta questão em branco no primeiro teste multiplicativo 

acertaram a escolha da operação no segundo teste, sendo que os discentes A15 e 

A20 formularam corretamente a sentença natural desta questão e os educando A4 e 

A28 não formularam a sentença natural. A seguir apresentamos a análise da nona 

questão dos testes multiplicativos. 

Quadro 84 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na nona 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Comprei um 
caderno por 
R$24,00 e uma 
caneta por 
R$6,00. Quantas 
vezes o caderno 
foi mais caro que 
a caneta? 

Q9 ?   6 = 24 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 
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Ç
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Acerto  A5 e A26 
A1, A6, A7, A13, 

A19 e A23  

A2, A3, A5, 
A6, A8, A10, 

A12, A15, 
A16, A17, 
A18, A19, 
A20, A21, 
A22, A23, 
A24, A25, 
A26, A27, 
A28, A29, 
A30, A31, 

A32, A33 e 
A34 

 

A1, A4, 
A7, A9, 

A11, A13, 
A14 e A35 

Erro  

A3, A12, 
A25, A27, 

A30, A34 e 
A35 

A2, A8, A9, A14, 
A15, A16, A17, 
A18, A21, A22, 
A29, A31, A32 e 

A33 

   

Em branco   
A4, A10, A11, 
A20, A24 e A28 

   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na nona questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente elaborou 

corretamente a sentença natural (?   6 = 24). Dos nove alunos que formularam 

incorretamente a sentença natural desta questão, apenas dois alunos, A5 e A26, 

acertaram a escolha da operação no primeiro teste multiplicativo, esses educandos 

elaboram a sentença aritmética do problema ao invés da natural. 74,29% da amostra 

não elaborou a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 

apenas 17,14% acertou a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 77,14% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 
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percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo foi de 22,86% e todos esses discentes acertaram a 

escolha da operação. 92,85% dos discentes que erraram a escolha da operação 

adequada para solucionar esta questão no pré-teste multiplicativo formularam 

corretamente a sentença natural desta questão e acertaram a escolha da operação 

no pós-teste. Todos os discentes que deixaram em branco esta questão no primeiro 

teste multiplicativo acertaram a escolha da operação no segundo teste, sendo que 

66,67% desses discentes formularam corretamente a sentença natural do problema 

e o restante não a elaborou. A seguir apresentamos a análise da décima questão 

dos testes multiplicativos. 

Quadro 85 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
questão dos testes multiplicativos 

ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Vinicius tem duas 
vezes menos 
dinheiro que 
Fábio. Vinicius 
tem R$68,00. 
Quanto tem 
Fábio? 

Q10 ?   2 = 68 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
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Ç

Ã
O

 

Acerto  
A5, A26, 

A30 e A35 

A1, A4, A6, A7, 
A9, A13, A16, 
A17, A19, A23, 

A31 e A34 

A3, A5, A6, 
A13, A17, 
A18, A19, 
A21, A23, 

A27, A28, A32 
e A35 

 

A1, A4, 
A7, A8, 
A9, A11, 
A14, A15, 
A16, A22, 
A24, A26, 

A30, A31 e 
A34 

Erro  
A3, A12, 

A25 e A27 

A14, A18, A21, 
A22, A29, A32 e 

A33 

A10, A12, 
A20, A25, A29 

e A33 
 A2 

Em branco   
A2, A8, A10, 

A11, A15, A20, 
A24 e A28 

   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente elaborou 

corretamente a sentença natural (?   2 = 68). 22,86% dos alunos formularam 

incorretamente a sentença natural desta questão, sendo que 11,43% acertaram a 

escolha da operação, esses educandos elaboram a sentença aritmética do problema 

ao invés da natural. 77,14% da amostra não elaborou a sentença natural desta 

questão no pré-teste multiplicativo, sendo que apenas 34,28% acertou a escolha da 

operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 54,29% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão, sendo que 37,14% acertou a 
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escolha da operação. Os discentes que formularam corretamente a sentença natural 

do problema e erraram a escolha da operação adequada para solucioná-lo 

cometeram a falha de usar a operação de divisão ao invés da multiplicação no 

cálculo, ou seja, eles utilizaram a mesma operação da sentença natural e esta 

questão é algébrica com o termo desconhecido localizado no início da sentença, 

logo a operação adequada para solucioná-la e inversa a da sentença natural. 

O percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta 

questão no segundo teste multiplicativo foi de 45,71% e todos esses discentes 

acertaram a escolha da operação, a exceção foi o aluno A2. 72,72% dos discentes 

que erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta questão no pré-

teste multiplicativo formularam corretamente a sentença natural desta questão, 

sendo que 36,36% acertaram a escolha da operação no pós-teste. 37,5% dos 

discentes que deixaram em branco esta questão no primeiro teste multiplicativo 

elaboraram corretamente a sentença natural da questão, porém apenas 5,71% 

acertaram a escolha da operação no segundo teste. A seguir apresentamos a 

análise da décima primeira questão dos testes multiplicativos. 

Quadro 86 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
primeira questão dos testes multiplicativos 
 ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Um retângulo tem 8 
quadradinhos em 
cada linha e 10 
quadradinhos em 
cada coluna. 
Quantos 
quadradinhos há no 
total nesse 
retângulo? 

Q11 8   10 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S
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O
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A
 O
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E

R
Ç
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Acerto 
A3, A5, 

A12, A25, 
A26 e  A27 

 

A1, A2, A6, 
A7, A13, A14, 
A16, A17, A18, 
A19, A21, A22, 
A29, A30, A33 

e A34 

A3, A5, A6, 
A8, A12, 
A13, A16, 
A17, A18, 
A20, A21, 
A23, A24, 
A25, A26, 
A27, A28, 
A29, A30, 
A32, A33 e 

A35 

 

A1, A4, 
A7, A11, 
A14, A15, 
A19, A22, 
A31 e A34 

Erro A35  A9, A23 e A32  A10 A2 e A9 

Em branco   
A4, A8, A10, 

A11, A15, A20, 
A24, A28 e A31 

   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Na décima primeira questão do pré-teste multiplicativo 20% dos discentes 

elaboraram corretamente a sentença natural (8   10 = ?) e acertaram a escolha da 

operação, a exceção foi o aluno A35. 80% dos educandos não elaboraram a 

sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 45,71% 

acertaram a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 62,85% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

aluno A10 formulou incorretamente a sentença natural do problema e errou a escolha 

da operação adequada para solucioná-lo no pós-teste multiplicativo. O percentual de 

alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no segundo teste 

multiplicativo foi de 34,29%, sendo que 28,57% acertaram a escolha da operação. 

Todos os alunos que erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta 

questão no pré-teste multiplicativo formularam corretamente a sentença natural da 

questão e acertaram a escolha da operação no pós-teste multiplicativo, a exceção 

foi o discente A9 que não elaborou a sentença e errou a escolha da operação. 

55,55% dos alunos que deixaram em branco esta questão no primeiro teste 

multiplicativo elaboraram corretamente a sentença natural do problema e 44,44% 

destes acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-lo no segundo 

teste. A seguir apresentamos a análise da décima segunda questão dos testes 

multiplicativos. 

Quadro 87 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
segunda questão dos testes multiplicativos 
 ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

As 56 cadeiras de 
uma sala estão 
dispostas em fileiras 
e colunas. Se são 4 
as fileiras, quantas 
são as colunas? 

Q12 ?   4 = 56 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 
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Acerto  
A3, A26 e 

A35 

A2, A4, A5, A6, 
A13, A16, A23, 

A27 e A32 

A2, A3, 
A5, A6, 
A8, A9, 

A17, A18, 
A19, A23, 
A24, A26, 
A30 e A31 

 

A1, A4, 
A7, A11, 
A12, A13, 
A15, A16, 
A20, A27, 
A29, A33, 
A34 e A35 

Erro  A12 e A25  

A1, A7, A9, A14, 
A17, A18, A19, 
A21, A22, A29, 
A30, A33 e A34 

 

A10, A14, 
A21, A22, 

A25, A28 e 
A32 

 

Em branco   
A8, A10, A11, 
A15, A20, A24, 

A28 e A31 
   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Na décima segunda questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente 

elaborou corretamente a sentença natural (?   4 = 56). 14,29% da amostra formulou 

incorretamente a sentença natural desta questão no primeiro teste multiplicativo, 

sendo que 8,57% acertou a escolha da operação. 85,71% dos alunos não 

elaboraram a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 

apenas 25,71% acertaram a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 40% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. 

20% dos discentes formularam incorretamente a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo e erraram a escolha da operação. O percentual de 

alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no segundo teste 

multiplicativo foi de 40% e todos esses discentes acertaram a escolha da operação. 

33,33% dos discentes que erraram a escolha da operação adequada para solucionar 

esta questão no pré-teste multiplicativo formularam a sentença natural desta questão 

e acertaram a escolha da operação no pós-teste. 37,5% dos alunos que deixaram 

em branco esta questão no primeiro teste multiplicativo (A8, A24 e A31) elaboraram 

corretamente a sentença natural do problema e acertaram a escolha da operação 

adequada para solucioná-lo no segundo teste.  

A seguir apresentamos a análise da décima terceira questão dos testes 

multiplicativos. 
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Quadro 88 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
terceira questão dos testes multiplicativos 

 ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Uma panificadora 
prepara bolos 
deliciosos. Os bolos 
podem ser de 3 
tamanhos (pequeno, 
médio ou grande) e 
de 4 tipos diferentes 
de sabores (morango, 
chocolate, brigadeiro 
ou laranja). Quantos 
tipos diferentes de 
bolo a panificadora 
pode prepara? 

Q13 3   4 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto 
A5, A12, 

A25, A26 e 
A30 

A3 

A1, A2, A6, 
A7, A9, 

A14, A15, 
A16, A17, 
A18, A19, 
A21, A22, 
A27, A29, 
A31, A32, 
A33 e A34 

A2, A3, A5, 
A6, A8, A9, 

A10, A12, A13, 
A16, A17, A18, 
A19, A20, A21, 
A23, A24, A25, 
A26, A27, A28, 
A30, A32, A33, 

A34 e A35 

 

A1, A4, A7, 
A11, A14, 
A15, A22, 
A29 e A31 

Erro   
A8, A23 e 

A35 
   

Em branco   

A4, A10, 
A11, A13, 

A20, A24 e 
A28 

   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima terceira questão do pré-teste multiplicativo 14,28% dos 

discentes elaboraram corretamente a sentença natural (3   4 = ?) e acertaram a 

escolha da operação. O educando A3 formulou incorretamente a sentença natural 

desta questão no primeiro teste multiplicativo, porém acertou a escolha da operação, 

visto que elaborou a sentença aritmética ao invés da natural. 82,86% dos alunos não 

elaboraram a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo e destes 

54,28% acertaram a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 74,29% da amostra elaborou a sentença 

natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo foi de 25,71% e todos esses discentes acertaram a 

escolha da operação. Todos os discentes que erraram a escolha da operação 

adequada para solucionar esta questão no pré-teste multiplicativo formularam 

corretamente a sentença natural desta questão no pós-teste multiplicativo e 

acertaram a escolha da operação. 71,43% dos alunos que deixaram em branco esta 
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questão no primeiro teste multiplicativo elaboraram corretamente a sentença natural 

do problema e acertaram a escolha da operação adequada para solucioná-lo no 

segundo teste. A seguir apresentamos a análise da décima quarta questão dos 

testes multiplicativos. 

Quadro 89 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
quarta questão dos testes multiplicativos 
 ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

 
Beto ganhou 
algumas bermudas e 
7 camisas de 
presente. Ele 
percebeu que 
poderia se arrumar 
de 28 maneiras 
diferentes, usando 
uma bermuda e uma 
camisa. Quantas 
bermudas Beto 
ganhou de presente? 

Q14 ?   7 = 28 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto  A3 e A26 

A1, A2, A4, 
A6, A8, A14, 

A16, A18, A19, 
A23 e A32 

A5, A6, A13, 
A16, A19, 
A20, A23, 
A26, A27 e 

A32 

 

A1, A2, 
A4, A7, 
A8, A9, 

A10, A11, 
A18, A24, 
A30, A31, 
A34 e A35 

Erro  
A12, A27, 
A30 e A35 

A7, A9, A17, 
A21, A22, A25, 
A29, A31, A33 

e A34  

A12 

A3, A17, 
A21, A22, 
A25, A28, 
A29 e A33 

A14 e A15 

Em branco   
A5, A10, A11, 
A13, A15, A20, 

A24 e A28 
   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima quarta questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente 

elaborou corretamente a sentença natural (?   7 = 28). 17,14% dos alunos 

formularam incorretamente a sentença natural desta questão no primeiro teste 

multiplicativo e apenas 5,71% destes acertaram a escolha da operação, esses 

educando formularam a sentença aritmética do problema ao invés da natural. 

82,86% dos alunos não elaboraram a sentença natural desta questão no pré-teste 

multiplicativo, sendo que somente 31,43% acertaram a escolha da operação no 

referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 31,43% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação, 

exceto A12 que cometeu a falha de usar a multiplicação ao invés da divisão no 

cálculo, ou seja, utilizou a mesma operação da sentença natural. 22,86% dos 
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discentes formularam incorretamente a sentença natural desta questão no segundo 

teste multiplicativo e erraram a escolha da operação. O percentual de alunos que 

não elaboraram a sentença natural desta questão no segundo teste multiplicativo foi 

de 45,71%, sendo que 40% acertaram a escolha da operação. 14,28% dos 

discentes que erraram a escolha da operação adequada para solucionar esta 

questão no pré-teste multiplicativo formularam a sentença natural desta questão no 

pós-teste multiplicativo e destes 7,14% acertaram a escolha da operação. 37,5% dos 

educandos que deixaram em branco esta questão no primeiro teste multiplicativo 

elaboraram corretamente a sentença natural do problema e acertaram a escolha da 

operação adequada para solucioná-lo no segundo teste. A seguir apresentamos a 

análise da décima quinta questão dos testes multiplicativos. 

Quadro 90 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação na décima 
quinta questão dos testes multiplicativos 
 ENUNCIADO NÚMERO DA QUESTÃO SENTENÇA NATURAL 

Dois abacaxis 
custam R$ 8,00. 
Quanto pagarei por 6 
desses abacaxis? 

Q15 2   ? = 8 e 6   4 = ? 

ELABORAÇÃO DA SENTENÇA NATURAL 

PRÉ-TESTE PÓS-TESTE 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
Sentença 

Elaborou 
sentença 
correta 

Elaborou 
sentença 
incorreta 

Não 
elaborou 
sentença 

E
S

C
O

L
H

A
 D

A
 O

P
E

R
Ç

Ã
O

 

Acerto  A12 A22 e A29 

A4, A5, A7, 
A11, A12, 
A13, A14, 
A15, A18, 
A19, A20, 
A21, A23, 
A24, A27, 
A30, A31 e 

A32 

 
A1, A26, 

A33 e A35 

Erro  

A3, A5, 
A25, A26, 

A27, A30 e 
A35 

A1, A2, A4, 
A6, A7, A9, 

A14, A16, A17, 
A18, A19, A20, 
A21, A23, A24, 
A32, A33 e A34  

  

A2, A3, 
A6, A8, 
A9, A10, 
A16, A17, 
A22, A25, 

A28, A29 e 
A34 

Em branco   
A8, A10, A11, 
A13, A15, A28 

e A31 
   

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na décima quinta questão do pré-teste multiplicativo nenhum discente 

elaborou corretamente as sentenças naturais (2   ? = 8 e 6   4 = ?). 22,86% dos 

alunos formularam incorretamente as sentenças naturais desta questão, sendo que 

apenas um aluno acertou a escolha da operação, esse educando elaborou a 

sentença aritmética do problema ao invés da natural. 77,14% da amostra não 
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elaborou a sentença natural desta questão no pré-teste multiplicativo, sendo que 

apenas 5,72% acertou a escolha da operação no referido teste. 

No pós-teste multiplicativo 51,43% da amostra elaborou corretamente a 

sentença natural que representada esta questão e acertou a escolha da operação. O 

percentual de alunos que não elaboraram a sentença natural desta questão no 

segundo teste multiplicativo foi de 48,57% e 11,43% desses discentes acertaram a 

escolha da operação. 57,55% dos discentes que erraram a escolha da operação 

adequada para solucionar esta questão no pré-teste multiplicativo formularam 

corretamente a sentença natural desta questão e acertaram a escolha da operação 

no pós-teste. 57,14% dos discentes que deixaram em branco esta questão no 

primeiro teste multiplicativo elaboraram corretamente a sentença natural da questão 

e acertaram a escolha da operação no segundo teste.  

A seguir apresentamos um quadro com os percentuais de elaboração 

correta da sentença natural, formulação incorreta da sentença, não elaboração da 

sentença e acertos na escolha da operação adequada para solucionar os problemas 

a partir das categorias mencionadas anteriormente nas questões do pós-teste 

multiplicativo. 
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Quadro 91 - Elaboração da sentença natural e escolha da operação adequada nas questões do pós-teste multiplicativo 

Q
u

e
s
tã

o
 

Tipo de 

questão 

PÓS-TESTE 

Elaborou sentença 

natural 

corretamente (%) 

Acerto da escolha 

da operação a partir 

da elaboração 

correta da sentença 

natural (%) 

Elaborou 

sentença 

natural 

incorretamente 

(%) 

Acerto da escolha 

da operação a 

partir da 

elaboração 

incorreta da 

sentença natural 

(%) 

Não elaborou 

a 

sentença 

natural (%) 

Acerto da escolha 

da operação sem a 

elaboração da 

sentença natural 

(%) 

Q1 Aritmética 45,71 45,71 0,00 0,00 54,29 54,29 

Q2 Aritmética 45,71 45,71 0,00 0,00 54,29 54,29 

Q3 Aritmética 45,71 45,71 0,00 0,00 54,29 51,43 

Q4 Aritmética 45,71 45,71 2,86 0,00 51,43 51,43 

Q5 Algébrica 68,57 68,57 0,00 0,00 31,43 31,43 

Q6 Algébrica 65,71 65,71 0,00 0,00 34,29 31,43 

Q7 Algébrica 65,71 65,71 0,00 0,00 34,29 34,29 

Q8 Algébrica 62,86 62,86 0,00 0,00 37,14 37,14 

Q9 Algébrica 77,14 77,14 0,00 0,00 22,86 22,86 

Q10 Algébrica 54,29 37,14 0,00 0,00 45,71 42,85 

Q11 Aritmética 62,85 62,85 0,00 0,00 34,29 28,57 

Q12 Algébrica 40,00 40,00 20,00 0,00 40,00 40,00 

Q13 Aritmética 74,29 74,29 0,00 0,00 25,71 25,71 

Q14 Algébrica 31,43 28,57 22,86 0,00 45,71 42,85 

Q15 Algébrica 51,43 48,57 0,00 0,00 48,57 11,43 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 



319 

   

Os dados da tabela acima mostram que em todas as questões do pós-

teste multiplicativo 40% ou mais dos discentes da amostra elaboraram corretamente 

a sentença natural do problema, exceto na questão Q14, na qual apenas 31,43% a 

formularam corretamente. O percentual médio de elaboração correta da sentença 

natural dos problemas foi de aproximadamente 56%. Em dez das quinze questões 

do segundo teste multiplicativo (Q1, Q2, Q3, Q4, Q5, Q6, Q7, Q8, Q12 e Q13) todos os 

discentes que formularam corretamente a sentença natural acertaram a escolha da 

operação adequada para solucionar o problema. 

As questões Q9 e Q13 apresentaram o maior percentual de elaboração 

correta da sentença natural, respectivamente, 77,14% e 74,29%, sendo que 74,28% 

na primeira questão e 74,29% na segunda acertaram a escolha da operação a partir 

da formulação correta da sentença. A questão Q9 era algébrica com valor 

desconhecido localizado no início da sentença (?   a = b) e a questão Q13 era 

aritmética e usava a operação de multiplicação na sua resolução (a   b = ?), sendo 

necessária o conhecimento do princípio multiplicativo para optar pela operação 

mencionada anteriormente. A questão Q14 apresentou o menor índice, 31,43%, de 

formulação correta da sentença natural, nesta questão 22,86% dos alunos 

elaboraram incorretamente a sentença e a maioria, 45,71%, não a elaborou. O 

percentual de acerto na escolha da operação adequada para solucionar esta 

questão foi elevado, 71,42%. Em 12 das 15 questões não houve elaboração 

incorreta da sentença natural e nas quatro questões em que isso ocorreu (Q4, Q12 e 

Q14) todos os discentes que cometeram esta falha erraram a escolha da operação 

adequada para solucionar a questão. 

Na comparação entre problemas aritméticos (Q1, Q2, Q3, Q4, Q11 e Q13) e 

algébricos (Q5, Q6, Q7, Q8, Q9, Q10, Q12, Q14 e Q15) do pós-teste aditivo houve um 

maior percentual de formulação correta da sentença natural nas questões do 

segundo tipo do que nas do primeiro, sendo que em média 57,46% dos discentes 

elaboraram corretamente a sentença natural nas questões algébricas e 53,80% nas 

aritméticas. No entanto, o índice de acerto na escolha da operação a partir da 

elaboração correta da sentença foi maior nas questões aritméticas do que nas 

algébricas. Isso se deve ao fato de que nos problemas aritméticos a operação usada 

para resolver o problema ser a mesma da sentença (a   b = ? e a   b = ?). O 

percentual de não elaboração da sentença natural foi maior nas questões aritméticas 

do que nas algébricas. A elaboração da sentença natural dos problemas 
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multiplicativos foi importante para os alunos escolherem corretamente a operação 

adequada para solucionar as questões, mostrando assim que esta é uma etapa 

necessária na resolução de um problema multiplicativo. A seguir apresentamos a 

relação entre os fatores socioeconômicos, a matemática e o desempenho nos testes 

multiplicativos. 

 
4.12 A RELAÇÃO ENTRE FATORES SOCIOECONÔMICOS, A MATEMÁTICA E O 
DESEMPENHO NOS TESTES MULTIPLICATIVOS 
 

Nesta subseção apresentamos as análises das informações produzidas 

com a aplicação do questionário utilizado na experimentação e o desempenho dos 

discentes nos testes multiplicativos, com a finalidade de verificar se há alguma 

relação entre os fatores socioeconômicos e questões ligadas a matemática com a 

performance dos alunos na resolução das questões multiplicativas. As informações 

contidas nos quadros a seguir referem-se ao número de acertos de cada aluno nos 

dois testes da etapa multiplicativa. A apresentação dos dados produzidos com a 

aplicação do questionário usado no experimento será iniciada com as variáveis 

afinidade e dificuldade em matemática e o desempenho nos testes multiplicativos. 

Quadro 92 - Afinidade com a matemática, dificuldade em aprender matemática e 
desempenho nos testes multiplicativos 

 
DIFICULDADE EM APRENDER MATEMÁTICA 

Não Um pouco Sim 

A
F

IN
ID

A
D

E
 C

O
M

 A
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Não gosto    

Gosto um pouco 
(A11, 4, 14) 
(A31,1, 15) 

(A2, 0, 10) 
(A3, 2, 11) 
(A6, 9, 13) 
(A14, 4, 13) 
(A16, 4, 13) 
(A18, 8, 15) 
(A24, 4, 15) 
(A29, 0, 12) 
(A34,3, 12) 

(A25, 0, 11) 

Gosto 

(A4, 6, 15) 
(A10, 0, 10) 
(A12, 5, 13) 
(A27, 5, 14) 
(A32, 6, 14) 

(A1, 9, 15) 
(A5, 5, 15) 
(A9, 2, 11) 
(A13, 9, 15) 
(A15, 3, 12) 
(A17, 3, 12) 
(A19, 5, 15) 
(A28, 0, 11) 
(A30, 3, 14) 

 

Gosto muito 

(A7, 7, 15) 
(A21, 1, 11) 
(A33, 5, 13) 
(A35, 4, 15) 

(A8, 1, 11) 
(A20, 0, 13) 
(A22, 0, 12) 
(A23, 6, 14) 
(A26, 12, 15) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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O quadro acima mostra que 5,71% dos discentes (A11 e A31) possuem 

pouca afinidade com a matemática e não têm dificuldade em aprender esta 

disciplina. O desempenho desses alunos no pré-teste multiplicativo foi baixo, o 

primeiro educando acertou 4 questões e o segundo uma questão. Os educandos A2, 

A3, A6, A14, A16, A18, A24, A29 e A34 que disseram ter pouca afinidade com a 

matemática e um pouco de dificuldade em aprender os conteúdos desta disciplina 

apresentaram um baixo rendimento no pré-teste multiplicativo, as exceções foram A6 

e A18 que tiveram um desempenho razoável, acertaram, respectivamente, 9 e 8 

questões cada. O único aluno que informou gostar um pouco de matemática e ter 

dificuldade em aprender esta disciplina foi o discente A25, fato confirmado na 

aplicação do primeiro teste multiplicativo, no qual ele errou todas as questão. 

O percentual de alunos que informaram ter afinidade com a matemática e 

não ter dificuldade em aprender esta disciplina foi de 14,28%. Esses discentes (A4, 

A10, A12, A27 e A32) apresentaram um baixo desempenho no primeiro teste 

multiplicativo, o número de acertos variou de 0 à 6 questões. Os educandos A1, A5, 

A9, A13, A15, A17, A19, A28 e A30 disseram que gostam de matemática e têm um pouco 

de dificuldade em aprender esta disciplina, eles representam 25,72% da amostra. A 

maioria desses alunos apresentou um desempenho muito baixo no pré-teste 

multiplicativo, as exceções foram A1 e A13 que acertaram 9 questões cada. 

Os discentes A7, A21, A33 e A35 que gostam muito de matemática e não 

têm dificuldade em aprender esta disciplina representam 11,43% dos pesquisados. 

O pré-teste multiplicativo mostrou o contrário, pois esses alunos apresentaram um 

desempenho de baixo à razoável nesse teste, com número de acertos menores ou 

iguais a 7. 14,28% dos discentes informaram que gostam muito de matemática e 

têm um pouco de dificuldade em aprender esta disciplina. Com exceção do 

educando A26 que acertou 12 questões no pré-teste multiplicativo, todos os outros 

alunos desse grupo (A8, A20, A22 e A23) apresentaram um baixo desempenho neste 

teste. O número de acertos desses discentes foram, respectivamente, 1, 0, 0 e 6 

questões.  
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Quadro 93 - Notas em matemática, distração nas aulas de matemática e 
desempenho nos testes multiplicativos 

 
DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA 

Não Na maioria das vezes Sim 

N
O

T
A

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Abaixo da média (A8, 1, 11)   

Na média 
(A15, 3, 12) 
(A16, 4, 13) 
(A31, 1, 15) 

(A6, 9, 13) 
(A18, 4, 15) 
(A34, 3, 12) 

(A2, 0, 10) 

Acima da média 

(A1, 9, 15) 
(A3, 2, 11) 
(A9, 2, 11) 
(A10, 0, 10) 
(A11, 4, 14) 
(A17, 3, 12) 
(A19, 5, 15) 
(A22, 0, 12) 
(A23, 6, 14) 
(A24, 4, 15) 
(A25, 0, 11) 
(A26, 12, 15) 
(A27, 5, 14) 
(A28, 0, 11) 
(A29, 0, 12) 
(A30, 3, 14) 
(A33, 5, 13) 
(A35, 4, 15) 

(A4, 6, 15) 
(A5, 5, 15) 
(A7, 7, 15) 
(A12, 5, 13) 
(A13, 9, 15) 
(A14, 4, 13) 
(A20, 0, 13) 
(A21, 1, 11) 
(A32, 6, 14) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados acima mostram que o discente A8 foi o único que informou obter 

notas abaixo da média em matemática e prestar atenção nas aulas desta disciplina. 

Esse aluno acertou apenas uma questão no pré-teste multiplicativo. Os alunos A15, 

A16 e A31 disseram que obtêm notas em matemática na média e que não se distraem 

nas aulas dessa disciplina, representando 8,57% da amostra. O desempenho 

desses educandos foi muito baixo no pré-teste multiplicativo, acertaram, 

respectivamente, 3, 4 e 1 questão nesse teste. O percentual de discentes que 

informou obter notas na média em matemática e na maioria das vezes se distrair nas 

aulas dessa disciplina foi de 8,57% (A6, A18 e A34). Com exceção do aluno A6 que 

acertou 9 questões no primeiro teste multiplicativo, todos os outros educandos desse 

grupo apresentaram um desempenho muito baixo neste teste. O educando A2 errou 

todas as questões do pré-teste multiplicativo, isto pode ser explicado pelo fato dele 

obter notas na média em matemática e sempre se distrair nas aulas dessa disciplina. 

A maioria dos discentes, 51,43%, informou que obtêm notas acima da 

média em matemática e não se distrai nas aulas dessa disciplina. O pré-teste 

multiplicativo mostrou o contrário, pois a maior parte dos alunos desse grupo 

apresentou um desempenho muito baixo nesse teste, com o número de acertos 

variando de 0 à 6 questões. As exceções foram os alunos A1 e A26 que acertaram, 
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respectivamente, 9 e 12 questões cada. 25,71% da amostra informou que obtêm 

notas acima da média em matemática e na maioria das vezes se distrai nas aulas da 

referida disciplina, esses discentes apresentaram um desempenho de baixo a 

razoável no primeiro teste multiplicativo, com o número de acertos variando de 0 a 9 

questões. A seguir apresentamos os dados referentes aos hábitos de estudos, 

domínio da tabuada e desempenho nos testes multiplicativos. 

Quadro 94 - Hábitos de estudos, domínio da tabuada e desempenho nos testes 
multiplicativos 

 
DOMÍNIO DA TABUADA 

Não Um pouco Sim 

H
Á

B
IT

O
S

 D
E

 E
S

T
U

D
O

S
 E

M
 M

A
T

E
M

Á
T

IC
A

 

Só estuda em sala de 
aula 

(A2, 0, 10) 
(A28, 0, 11) 
(A33, 5, 13) 

(A8, 1, 11) 
(A1, 4, 14) 
(A13, 9, 15) 
(A21, 1, 11) 
(A25, 0, 11) 

 

Só no período de 
prova 

(A29, 0, 12) (A6, 9, 13)  

Só na véspera da 
prova 

 
(A16, 4, 13) 
(A26, 12, 15) 

(A27, 5, 14) 

    

 
Só nos fins de 

semanas 
 

(A30, 3, 14) 
(A31, 1, 15) 

 

Alguns dias da 
semana 

(A12, 5, 13) 
(A23, 6, 14) 

(A1, 9, 15) 
(A3, 2, 11) 
(A4, 6, 15) 
(A5, 5, 15) 
(A7, 7, 15) 
(A14, 4, 13) 
(A20, 0, 13) 
(A24, 4, 15) 
(A34, 3, 12) 
(A35, 4, 15) 

 

Todos os dias (A18, 8, 15) 

(A9, 2, 11) 
(A10, 0, 10) 
(A15, 3, 12) 
(A17, 3, 12) 
(A19, 5, 15) 
(A22, 0, 12) 
(A32, 6, 14) 

 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O quadro acima mostra que 8,57% da amostra tem o hábito de estudar 

matemática apenas em sala de aula e não tem o domínio da tabuada. O 

desempenho dos alunos desse grupo no pré-teste multiplicativo foi muito baixo, A2 e 

A28 erraram todas as questões e A33 acertou apenas 5. Os discentes A8, A11, A13, A21 

e A25 informaram que só estudam matemática em sala de aula e têm um pouco de 

domínio da tabuada. Isso pode ter influenciado na resolução das questões do 

primeiro teste multiplicativo, a maior parte desses alunos apresentou um 



324 

   

desempenho muito baixo neste teste, com número de acertos variando de 0 a 4 

questões. A exceção foi A13 que teve um desempenho moderado, acertou 9 

questões. 

O único aluno que informou ter o hábito de estudar matemática somente 

no período de prova e não tem o domínio da tabuada foi A29. Isso ficou comprovado 

no pré-teste multiplicativo, no qual ele errou todas as questões. Apenas o discente 

A6 disse que só estuda matemática no período de prova e domina um pouco a 

tabuada. No pré-teste multiplicativo ele acertou 9 questões e no pós-teste 13. O 

percentual de educandos que só estuda matemática na véspera da prova e domina 

um pouco a tabuada foi de 5,71%. Neste grupo encontramos dois alunos, A16 e A26, 

o primeiro discente acertou 4 questões no pré-teste multiplicativo e o segundo 12 

questões. O aluno A27 foi o único que informou estudar matemática na véspera da 

prova e dominar a tabuada, no entanto o seu desempenho no pré-teste multiplicativo 

foi baixo, acertou apenas 5 questões. 

 Os alunos A30 e A31 disseram que só estudam matemática nos fins de 

semana e dominam um pouco a tabuada. Eles representam 5,71% dos pesquisados. 

O desempenho desses alunos foi muito baixo no pré-teste multiplicativo, o primeiro 

discente acertou apenas 3 questões e o segundo uma questão. O percentual de 

alunos que informou ter o hábito de estudar matemática alguns dias da semana e 

não dominar a tabuada foi de 5,71%. Os alunos pertencentes a esse grupo (A12 e 

A23) apresentaram um baixo desempenho no pré-teste multiplicativo, acertaram, 

respectivamente, 5 e 6 questões cada. 28,58% da amostra em alguns dias da 

semana estudam matemática e dominam um pouco a tabuada. A maior parte dos 

alunos desse grupo teve um baixo desempenho no pré-teste multiplicativo, com o 

número de acertos variando de 0 a 6 questões. As exceções foram A1 e A7 que 

apresentaram um desempenho razoável, o primeiro discente acertou 9 questões e o 

segundo 7.  

Apenas o aluno A18 informou que estuda matemática todos os dias e não 

domina a tabuada, esse educando teve um desempenho razoável no pré-teste 

multiplicativo, acertou 8 questões. 20% dos alunos disseram que estudam 

matemática todos os dias e dominam um pouco a tabuada. Os discentes desse 

grupo (A9, A10, A15, A17, A19, A22 e A32) tiveram um baixo desempenho no primeiro 

teste multiplicativo, com números de acertos variando de 0 a 6 questões. A seguir 
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apresentamos os dados referentes ao trabalho remunerado, hábitos de fazer 

compras e o desempenho nos testes multiplicativos.  

Quadro 95 - Trabalho remunerado, hábito de fazer compras e desempenho nos 
testes multiplicativos 

 
HÁBITO DE FAZER COMPRAS 

Não Ás vezes Sim 

T
R

A
B

A
L

H
O

 R
E

M
U

N
E

R
A

D
O

 

Não 

(A11, 4, 14) 
(A13, 9, 15) 
(A16, 4, 13) 
(A19, 5,15) 
(A30, 3, 14) 
(A35, 4, 15) 

(A1, 9, 15) 
(A5, 5, 15) 
(A7, 7, 15) 
(A8, 1, 11) 
(A9, 2, 11) 
(A12, 5, 13) 
(A17, 3, 12) 
(A21, 1, 11) 
(A22, 0, 12) 
(A23, 6, 14) 
(A25, 0, 11) 
(A26, 12, 15) 
(A28, 0, 11) 
(A29, 0, 12) 
(A33, 5, 13) 

(A10, 0, 10) 
(A18, 8, 15) 
(A31, 1, 15) 

Ás vezes  

(A2, 0, 12) 
(A3, 2, 11) 
(A6, 9, 13) 
(A20, 0, 12) 
(A24, 4, 15) 
(A27, 5, 14) 
(A32, 6, 14) 

(A4, 6, 15) 
(A14, 4, 13) 
(A15, 3, 12) 
(A34, 3, 12) 

Sim    

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

De acordo com os dados contidos no quadro acima 17,14% dos discentes 

informaram que não trabalham de forma remunerada e nem têm o hábito de fazer 

compras. A maior parte dos alunos desse grupo apresentou um desempenho baixo 

na resolução das questões do pré-teste multiplicativo, a exceção foi A13 que teve um 

desempenho razoável, acertou 9 questões. A maior parte da amostra, 42,86%, disse 

que não trabalha de forma remunerada e às vezes faz compras. Os discentes A5, A8, 

A9, A12, A17, A21, A22, A23, A25, A28, A29 e A33, que fazem parte deste grupo, tiveram 

um desempenho muito baixo no primeiro teste multiplicativo, com número de acertos 

variando de 0 a 6 questões. As exceções foram os alunos A1, A7 e A23 que 

acertaram, respectivamente, 9, 7 e 12 questões. 8,57% da amostra, A10, A18 e A31, 

informou que não trabalha de forma remunerada e tem o hábito de fazer compras. O 

primeiro aluno errou todas as questões do pré-teste multiplicativo, o segundo 

discente acertou 8 questões e o terceiro acertou apenas um questão.       

Os alunos A2, A3, A6, A20, A24, A27, e A32 informaram que às vezes 

trabalham de forma remunerada e algumas vezes costumam fazer compras. Esses 
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alunos representam 20% dos pesquisados. A maioria dos discentes desse grupo 

teve um desempenho baixo na resolução das questões do pré-teste multiplicativo, 

com o número de acertos variando de 0 a 6 questões. A exceção foi o aluno A6 que 

acertou 9 questões. 11,43% da amostra, A4, A14, A15, e A34, disse que às vezes 

trabalha de forma remunerada e tem o hábito de fazer compras. Esses alunos 

apresentaram um baixo desempenho na resolução das questões do pré-teste 

multiplicativo, com número de acertos variando de 3 a 6 questões. A seguir 

apresentamos os dados referentes à escolaridade dos responsáveis masculino e 

feminino e o desempenho nos testes multiplicativos. 

Quadro 96 - Escolaridade do responsável masculino, escolaridade do responsável 
feminino e desempenho nos testes multiplicativos 

 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL FEMININO 

Não 
escolarizado 

EF 
incompleto 

EF 
completo 

EM 
incompleto 

EM 
completo 

Ensino 
Superior 

E
S

C
O

L
A

R
ID

A
D

E
 D

O
 R

E
S

P
O

N
S

Á
V

E
L

 

M
A

S
C

U
L

IN
O

 

Não 
escolarizado 

(A16, 4, 13) (A25, 0, 11)   
(A9, 2, 11) 
(A33, 5, 13) 

 

EF 
incompleto 

(A15, 3, 12) 
(A31, 1, 15) 

(A3, 2, 11) 
(A4, 6, 15) 
(A8, 1, 11) 
(A12, 5, 13) 
(A14, 4, 13) 
(A19, 5, 15) 
(A21, 1, 11) 
(A29, 0, 12) 
(A30, 3, 14) 
(A35, 4, 15) 

(A20, 0, 13)   
(A17, 3, 12) 
(A26, 12, 15) 

EF completo  
A1 (9, 15) 
A11 (4, 14) 

(A18, 8, 15) 
(A32, 6, 14) 

(A34, 3, 12)   

EM 
incompleto 

  (A2, 0, 10) (A23, 6, 14)   

EM 
completo 

 (A24, 4, 15)   
(A6, 9, 13) 
(A22, 0, 12) 

 

Ensino 
Superior 

 
(A5, 5, 15) 
(A13, 9, 15) 

(A28, 0, 11)  (A27, 5, 14) 
(A7, 7, 15) 
(A10, 0, 10) 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Os dados contidos no quadro acima mostram que apenas um aluno da 

amostra, A16, informou que os seus responsáveis masculino e feminino não são 

escolarizados. O desempenho desse discente no pré-teste multiplicativo foi baixo, 

acertou apenas 4 questões. O responsável masculino do educando A25 não é 

escolarizado e o seu responsável feminino tem Ensino Fundamental incompleto. 

Esse aluno não acertou nenhuma questão no primeiro teste multiplicativo. Os alunos 

A9 e A33 informaram que têm o responsável masculino não escolarizado e o feminino 

com Ensino Médio completo. Esses discentes tiveram um baixo desempenho no pré-

teste multiplicativo, o primeiro educando acertou somente duas questões e o 

segundo 5. 
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O percentual de alunos da amostra que tem o responsável masculino com 

Ensino Fundamental incompleto e o feminino não escolarizado é de 5,71%. No pré-

teste multiplicativo esses discentes, A15 e A31, apresentaram um desempenho muito 

baixo, respectivamente, 3 e 1 acertos cada. A maioria dos alunos da amostra, 

28,58%, informou que os seus responsáveis masculino e feminino possuem Ensino 

Fundamental incompleto. O desempenho desses alunos (A3, A4, A8, A12, A14, A19, 

A21, A29, A30 e A35) foi baixo no primeiro teste multiplicativo, o número de acertos 

variou de 0 a 6 questões. O aluno A20 informou que a escolaridade do seu 

responsável masculino é o Ensino Fundamental incompleto e do seu responsável 

feminino é o Ensino Fundamental completo, esse discente errou todas as questões 

do pré-teste multiplicativo. 5,71% da amostra, alunos A17 e A26, disse que seu 

responsável masculino possui Ensino Fundamental incompleto e o feminino Ensino 

Superior. O primeiro discentes acertou apenas 3 questões no pré-teste multiplicativo 

e o segundo educando 12. 

Dois alunos, A1 e A11, informaram que seu responsável masculino tem 

Ensino Fundamental completo e o seu responsável feminino Ensino Fundamental 

incompleto. Eles acertaram, respectivamente, 9 e 4 questões no pré-teste 

multiplicativo. 5,71% da amostra, alunos A18 e A32, disse que a escolaridade dos 

seus responsáveis masculino e feminino é o Ensino Fundamental completo. O 

primeiro aluno acertou 8 questões no pré-teste multiplicativo e o segundo 6. O 

educando A34 informou que seu responsável masculino possui Ensino Fundamental 

completo e o seu responsável feminino Ensino Médio incompleto. O desempenho 

deste discente foi muito baixo no primeiro teste da etapa multiplicativa, acertou 3 

questões. 

Apenas o aluno A2 informou que seu responsável masculino possui 

Ensino Médio incompleto e o feminino Ensino Fundamental completo. Esse discente 

errou todas as questões do pré-teste multiplicativo. E somente o educando A23 disse 

que seus responsáveis masculino e feminino possuem Ensino Médio incompleto. O 

desempenho deste aluno foi baixo no primeiro teste multiplicativo, acertou 6 

questões. O único aluno que informou que seu responsável masculino possui Ensino 

Médio completo e o seu responsável feminino Ensino Fundamental incompleto foi 

A24, que acertou apenas 4 questões no pré-teste multiplicativo. Os discentes A6 e A22 

disseram que seus responsáveis têm Ensino Médio completo. O primeiro aluno teve 

um desempenho razoável no pré-teste multiplicativo, acertou 9 questões e o 
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segundo apresentou um desempenho muito baixo, errou todas as questões do 

referido teste. 

Os discentes A5 e A13 informaram que seus responsáveis masculinos 

possuem Ensino Superior e os seus responsáveis femininos Ensino Fundamental 

incompleto. O aluno A5 acertou 5 questões no pré-teste multiplicativo e o A13 acertou 

9 questões. Apenas o educando A28 disse que seu responsável masculino tem 

Ensino Superior e o seu responsável feminino Ensino Fundamental completo, esse 

aluno errou todas as questões do primeiro teste da etapa multiplicativa. O discente 

A27 informou que seu responsável masculino possui Ensino Superior e seu 

responsável feminino Ensino Médio completo. Este aluno teve um baixo 

desempenho no pré-teste multiplicativo, acertou apenas 5 questões. Os alunos A7 e 

A10 informaram que seus responsáveis masculino e feminino possuem Ensino 

Superior. O primeiro discente acertou 7 questões no pré-teste multiplicativo e o 

segundo errou todas as questões do referido teste. 

A seguir apresentamos os resultados e análises das correlações entre os 

fatores socioeconômicos e a diferença das notas nos testes multiplicativos. 

  

4.13 CORRELAÇÕES DA PARTE MULTIPLICATIVA DO EXPERIMENTO 

 

Nesta subseção temos a finalidade de verificar se fatores 

socioeconômicos, externos a experimentação, interferiram no desempenho dos 

discentes nos testes multiplicativos. Iniciamos pela correlação entre a diferenças das 

notas nos testes multiplicativos e a afinidade com a matemática. 

Quadro 97 - Parametrização dos dados – afinidade com a matemática 
AFINIDADE COM 
A MATEMÁTICA 

PARAMETRIZAÇÃO 

Não gosto 1 

Gosto um pouco 2 

Gosto 3 

Gosto muito 4 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 66 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e a 
afinidade com a matemática 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
AFINIDADE COM 
A MATEMÁTICA 

A1 9 15 6 3 

A2 0 10 10 2 

A3 2 11 9 2 
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(conclusão) 

A4 6 15 9 3 

A5 5 15 10 3 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 4 

A8 1 11 10 4 

A9 2 11 9 3 

A10 0 10 10 3 

A11 4 14 10 2 

A12 5 13 8 3 

A13 9 15 6 3 

A14 4 13 9 2 

A15 3 12 9 3 

A16 4 13 9 2 

A17 3 12 9 3 

A18 8 15 7 2 

A19 5 15 10 3 

A20 0 13 13 4 

A21 1 11 10 4 

A22 0 12 12 4 

A23 6 14 8 4 

A24 4 15 11 2 

A25 0 11 11 2 

A26 12 15 3 4 

A27 5 14 9 3 

A28 0 11 11 3 

A29 0 12 12 2 

A30 3 14 11 3 

A31 1 15 14 2 

A32 6 14 8 3 

A33 5 13 8 4 

A34 3 12 9 2 

A35 4 15 11 4 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 68 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e a afinidade 
com a matemática 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Nesta correlação o valor do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) 

foi de r = -0,07, pertencente ao intervalo -0,1 < r < 0. Este valor é muito próximo de 
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zero e é negativo, logo classificamos está correlação como ínfima negativa. Com 

isso, verificamos que o fato de os discentes possuírem alguma afinidade com a 

matemática não teve interferência nos resultados dos testes multiplicativos. 

Quadro 98 - Parametrização dos dados – dificuldade em aprender matemática 

DIFICULDADE EM 
APRENDER MATEMÁTICA 

PARAMETRIZAÇÃO 

Não  1 

Um pouco 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 67 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e a 
dificuldade em aprender matemática 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
DIFICULDADE EM  

APRENDER MATEMÁTICA 

A1 9 15 6 2 

A2 0 10 10 2 

A3 2 11 9 2 

A4 6 15 9 1 

A5 5 15 10 2 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 1 

A8 1 11 10 2 

A9 2 11 9 2 

A10 0 10 10 1 

A11 4 14 10 1 

A12 5 13 8 1 

A13 9 15 6 2 

A14 4 13 9 2 

A15 3 12 9 2 

A16 4 13 9 2 

A17 3 12 9 2 

A18 8 15 7 2 

A19 5 15 10 2 

A20 0 13 13 2 

A21 1 11 10 1 

A22 0 12 12 2 

A23 6 14 8 2 

A24 4 15 11 2 

A25 0 11 11 1 

A26 12 15 3 2 

A27 5 14 9 1 

A28 0 11 11 2 

A29 0 12 12 2 

A30 3 14 11 2 

A31 1 15 14 1 

A32 6 14 8 1 

A33 5 13 8 1 

A34 3 12 9 2 

A35 4 15 11 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 69 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e a dificuldade 
em aprender matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na verificação do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) para a 

correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e a dificuldade em 

aprender matemática, obtivemos r = -0,17. Com um resultado negativo e muito 

próximo a zero, classificamos como uma correlação fraca negativa, pois -0,5 < r    -

0,1. Com isso, verificamos que o fato de os discentes apresentarem dificuldades em 

aprender matemática teve pouca interferência nos resultados dos testes 

multiplicativos. A seguir apresentamos a correlação entre as notas em matemática e 

o desempenho nos testes multiplicativos. 

Quadro 99 - Parametrização dos dados – notas em matemática 

NOTAS PARAMETRIZAÇÃO 

Abaixo da média 1 

Na média 2 

Acima da média 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 68 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e as 
notas em matemática 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA NOTAS 

A1 9 15 6 3 

A2 0 10 10 2 

A3 2 11 9 3 

A4 6 15 9 3 

A5 5 15 10 3 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 3 

A8 1 11 10 1 

A9 2 11 9 3 

A10 0 10 10 3 
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(conclusão) 

A11 4 14 10 3 

A12 5 13 8 3 

A13 9 15 6 3 

A14 4 13 9 3 

A15 3 12 9 2 

A16 4 13 9 2 

A17 3 12 9 3 

A18 8 15 7 2 

A19 5 15 10 3 

A20 0 13 13 3 

A21 1 11 10 3 

A22 0 12 12 3 

A23 6 14 8 3 

A24 4 15 11 3 

A25 0 11 11 3 

A26 12 15 3 3 

A27 5 14 9 3 

A28 0 11 11 3 

A29 0 12 12 3 

A30 3 14 11 3 

A31 1 15 14 2 

A32 6 14 8 3 

A33 5 13 8 3 

A34 3 12 9 2 

A35 4 15 11 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 70 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e as notas em 
matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para as variáveis 

acima foi de r = 0,03. Este valor é positivo e muito próximo de zero, pertencendo ao 

intervalo 0 < r < 1, logo classificamos está correlação como ínfima positiva. Com 

isso, verificamos que apesar da maioria dos discentes ter informado que obtém 

notas acima da média em matemática, este não foi um fator determinante nos 

resultados dos testes multiplicativos. 
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Quadro 100 - Parametrização dos dados – distração nas aulas de matemática 
DISTRAÇÃO NAS AULAS DE MATEMÁTICA PARAMETRIZAÇÃO 

Não, eu sempre presto atenção 1 

Na maioria das vezes eu me distraio nas aulas de 
matemática 

2 

Sim, eu não consigo prestar atenção 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 69 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e a 
distração nas aulas de matemática 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
DISTRAÇÃO NAS AULAS  

DE MATEMÁTICA 

A1 9 15 6 1 

A2 0 10 10 3 

A3 2 11 9 1 

A4 6 15 9 2 

A5 5 15 10 2 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 2 

A8 1 11 10 1 

A9 2 11 9 1 

A10 0 10 10 1 

A11 4 14 10 1 

A12 5 13 8 2 

A13 9 15 6 2 

A14 4 13 9 2 

A15 3 12 9 1 

A16 4 13 9 1 

A17 3 12 9 1 

A18 8 15 7 2 

A19 5 15 10 1 

A20 0 13 13 2 

A21 1 11 10 2 

A22 0 12 12 1 

A23 6 14 8 1 

A24 4 15 11 1 

A25 0 11 11 1 

A26 12 15 3 1 

A27 5 14 9 1 

A28 0 11 11 1 

A29 0 12 12 1 

A30 3 14 11 1 

A31 1 15 14 1 

A32 6 14 8 2 

A33 5 13 8 1 

A34 3 12 9 2 

A35 4 15 11 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 71 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e a distração 
nas aulas de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A correlação linear entre as variáveis diferença das notas nos testes 

multiplicativos e a distração nas aulas de matemática foi de r = -0,18. Este valor é 

negativo e muito próximo de zero, pertencendo ao intervalo -0,5 < r    -0,1, logo 

classificamos está correlação como fraca negativa. Isso mostra que a variável 

distração nas aulas de matemática exerceu pouca influência no desempenho da 

amostra nos testes multiplicativos, apesar da maioria dos discentes ter informado 

que não se distrai nas aulas de matemática. A seguir apresentamos a correlação 

entre o desempenho nos testes multiplicativos e os hábitos de estudos em 

matemática. 

Quadro 101 - Parametrização dos dados – hábitos de estudos em matemática 

ESTUDA MATEMÁTICA PARAMETRIZAÇÃO 

Só estuda em sala de aula 1 

Só no período das provas 2 

Só na véspera da prova 3 

Só nos fins de semana 4 

Alguns dias da semana 5 

Todos os dias 6 

Fonte: Pesquisa de campo (2017)  

Tabela 70 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e os 
hábitos de estudos em matemática 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
HÁBITOS DE 

ESTUDOS  
EM MATEMÁTICA 

A1 9 15 6 5 

A2 0 10 10 1 

A3 2 11 9 5 

A4 6 15 9 5 

A5 5 15 10 5 
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(conclusão) 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 5 

A8 1 11 10 1 

A9 2 11 9 6 

A10 0 10 10 6 

A11 4 14 10 1 

A12 5 13 8 5 

A13 9 15 6 1 

A14 4 13 9 5 

A15 3 12 9 6 

A16 4 13 9 3 

A17 3 12 9 6 

A18 8 15 7 6 

A19 5 15 10 6 

A20 0 13 13 5 

A21 1 11 10 1 

A22 0 12 12 6 

A23 6 14 8 5 

A24 4 15 11 5 

A25 0 11 11 1 

A26 12 15 3 3 

A27 5 14 9 3 

A28 0 11 11 1 

A29 0 12 12 2 

A30 3 14 11 4 

A31 1 15 14 4 

A32 6 14 8 6 

A33 5 13 8 1 

A34 3 12 9 5 

A35 4 15 11 5 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 72 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e os hábitos 
de estudos em matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para a diferença 

das notas nos testes multiplicativos e os hábitos de estudos em matemática foi r = 

0,04. Indicando uma correlação ínfima positiva, pois 0 < r < 0,1. Este valor está 

muito próximo de zero e é positivo, evidenciado que os hábitos de estudos em 
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matemática não tiveram interferência no desempenho dos alunos nos testes 

multiplicativos. A seguir apresentamos a correlação entre as variáveis auxílio nas 

tarefas de casa de matemática e a diferença das notas nos testes multiplicativos. 

Quadro 102 - Parametrização dos dados – auxílio nas tarefas de casa de 
matemática 

DOMÍNIO DA TABUADA PARAMETRIZAÇÃO 

Mãe 1 

Pai 2 

Irmão (ã) 3 

Professor particular 4 

Ninguém 5 

Outros 6 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 71 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e o 
auxílio nas tarefas de casa de matemática 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
AUXÍLIO NAS TAREFAS DE 

CASA DE MATEMÁTICA 

A1 9 15 6 1 

A2 0 10 10 2 

A3 2 11 9 1 

A4 6 15 9 1 

A5 5 15 10 1 

A6 9 13 4 1 

A7 7 15 8 1 

A8 1 11 10 1 

A9 2 11 9 3 

A10 0 10 10 2 

A11 4 14 10 1 

A12 5 13 8 3 

A13 9 15 6 1 

A14 4 13 9 1 

A15 3 12 9 1 

A16 4 13 9 3 

A17 3 12 9 2 

A18 8 15 7 1 

A19 5 15 10 1 

A20 0 13 13 4 

A21 1 11 10 1 

A22 0 12 12 2 

A23 6 14 8 1 

A24 4 15 11 1 

A25 0 11 11 5 

A26 12 15 3 1 

A27 5 14 9 4 

A28 0 11 11 2 

A29 0 12 12 1 

A30 3 14 11 1 

A31 1 15 14 1 

A32 6 14 8 3 

A33 5 13 8 3 

A34 3 12 9 4 

A35 4 15 11 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 73 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e o auxílio nas 
tarefas de casa de matemática 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para a diferença 

das notas nos testes multiplicativos e o auxílio nas tarefas de casa de matemática foi 

r = 0,16. Indicando uma correlação fraca positiva, pois 0,1   r < 0,5. Este valor está 

próximo de zero e é positivo, evidenciado que o auxílio nas tarefas de casa de 

matemática não teve interferência no desempenho dos alunos nos testes 

multiplicativos. A seguir apresentamos a correlação entre as variáveis domínio da 

tabuada e a diferença das notas nos testes multiplicativos. Temos a seguinte 

parametrização para o domínio da tabuada: 

Quadro 103 - Parametrização dos dados – domínio da tabuada 

DOMÍNIO DA TABUADA PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Um pouco 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 72 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e o 
domínio da tabuada 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
DOMÍNIO DA  

TABUADA 

A1 9 15 6 2 

A2 0 10 10 1 

A3 2 11 9 2 

A4 6 15 9 2 

A5 5 15 10 2 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 2 

A8 1 11 10 2 

A9 2 11 9 2 

A10 0 10 10 2 
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(conclusão) 

A11 4 14 10 2 

A12 5 13 8 1 

A13 9 15 6 2 

A14 4 13 9 2 

A15 3 12 9 2 

A16 4 13 9 2 

A17 3 12 9 2 

A18 8 15 7 1 

A19 5 15 10 2 

A20 0 13 13 2 

A21 1 11 10 2 

A22 0 12 12 2 

A23 6 14 8 1 

A24 4 15 11 2 

A25 0 11 11 2 

A26 12 15 3 2 

A27 5 14 9 3 

A28 0 11 11 1 

A29 0 12 12 1 

A30 3 14 11 2 

A31 1 15 14 2 

A32 6 14 8 2 

A33 5 13 8 1 

A34 3 12 9 2 

A35 4 15 11 2 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 74 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e o domínio 
da tabuada 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para as variáveis 

acima foi de r = 0,01. Este valor é positivo e muito próximo de zero, pertencendo ao 

intervalo 0 < r < 1, logo classificamos está correlação como ínfima positiva. Isso 

mostra que a variável domínio da tabuada não exerceu influência no desempenho 

da amostra nos testes multiplicativos, apesar da maioria dos discentes ter informado 
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que possui pouco domínio da tabuada. A seguir apresentamos a correlação entre a 

diferença das notas nos testes multiplicativos e o exercício de atividade remunerada. 

Quadro 104 - Parametrização dos dados – exerce atividade remunerada 

TRABALHA DE FORMA 
REMUNERADA 

PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Ás vezes 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 73 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e 
exercício de atividade remunerada 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
TRABALHA DE FORMA 

REMUNERADA 

A1 9 15 6 1 

A2 0 10 10 2 

A3 2 11 9 2 

A4 6 15 9 2 

A5 5 15 10 1 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 1 

A8 1 11 10 1 

A9 2 11 9 1 

A10 0 10 10 1 

A11 4 14 10 1 

A12 5 13 8 1 

A13 9 15 6 1 

A14 4 13 9 2 

A15 3 12 9 2 

A16 4 13 9 1 

A17 3 12 9 1 

A18 8 15 7 1 

A19 5 15 10 1 

A20 0 13 13 2 

A21 1 11 10 1 

A22 0 12 12 1 

A23 6 14 8 1 

A24 4 15 11 2 

A25 0 11 11 1 

A26 12 15 3 1 

A27 5 14 9 2 

A28 0 11 11 1 

A29 0 12 12 1 

A30 3 14 11 1 

A31 1 15 14 1 

A32 6 14 8 2 

A33 5 13 8 1 

A34 3 12 9 2 

A35 4 15 11 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 75 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e o exercício 
de atividade remunerada 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A correlação linear entre as variáveis diferença das notas nos testes 

multiplicativos e o exercício de atividade remunerada é ínfima negativa, pois r = -

0,04. Este valor é negativo e muito próximo de zero, pertencendo ao intervalo -0,1 < 

r < 0. Com isso, verificamos que o exercício de alguma atividade remunerada não 

interferiu nos resultados dos testes multiplicativos.   

Quadro 105 - Parametrização dos dados – costume em fazer compras 
COSTUMA FAZER COMPRAS PARAMETRIZAÇÃO 

Não 1 

Ás vezes 2 

Sim 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 74 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e 
costume em fazer compras 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
COSTUMA FAZER  

COMPRAS 

A1 9 15 6 2 

A2 0 10 10 2 

A3 2 11 9 2 

A4 6 15 9 3 

A5 5 15 10 2 

A6 9 13 4 2 

A7 7 15 8 2 

A8 1 11 10 2 

A9 2 11 9 2 

A10 0 10 10 3 

A11 4 14 10 1 

A12 5 13 8 2 

A13 9 15 6 1 

A14 4 13 9 3 

A15 3 12 9 3 
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(conclusão) 

A16 4 13 9 1 

A17 3 12 9 2 

A18 8 15 7 3 

A19 5 15 10 1 

A20 0 13 13 2 

A21 1 11 10 2 

A22 0 12 12 2 

A23 6 14 8 2 

A24 4 15 11 2 

A25 0 11 11 2 

A26 12 15 3 2 

A27 5 14 9 2 

A28 0 11 11 2 

A29 0 12 12 2 

A30 3 14 11 1 

A31 1 15 14 3 

A32 6 14 8 2 

A33 5 13 8 2 

A34 3 12 9 3 

A35 4 15 11 1 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 76 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e o costume 
em fazer compras 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O valor do coeficiente de correlação linear de Pearson para a diferença 

das notas nos testes multiplicativos e o costume em fazer compras foi de r = 0,02. 

Indicando uma correlação ínfima positiva, pois 0 < r < 0,1. Este valor está muito 

próximo de zero e é positivo, evidenciado que o fato de a maioria dos discente ter 

informado que tem o hábito de fazer compras ás vezes não teve interferência no 

desempenho dos alunos nos testes multiplicativos. A seguir apresentamos a 

correlação entre a diferença das notas dos testes multiplicativos e a escolaridade 

dos responsáveis masculinos dos discentes da amostra. 

 

1

2

3

0 3 6 9 12 15

C
O

ST
U

M
E 

EM
 F

A
ZE

R
 C

O
M

P
R

A
S 

DIFERENÇA DAS NOTAS NOS TESTES MULTIPLICATIVOS 



342 

   

Quadro 106 - Parametrização dos dados – escolaridade do responsável masculino 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL MASCULINO PARAMETRIZAÇÃO 

Não escolarizado 1 

Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 2 

Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 3 

Fundamental completo 4 

Médio incompleto (antigo 2º grau) 5 

Médio completo (antigo 2º grau) 6 

Ensino superior 7 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 75 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e 
escolaridade do responsável masculino 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
ESCOLARIDADE DO  

RESPONSÁVEL MASCULINO 

A1 9 15 6 3 

A2 0 10 10 4 

A3 2 11 9 3 

A4 6 15 9 2 

A5 5 15 10 2 

A6 9 13 4 6 

A7 7 15 8 7 

A8 1 11 10 2 

A9 2 11 9 6 

A10 0 10 10 7 

A11 4 14 10 2 

A12 5 13 8 3 

A13 9 15 6 3 

A14 4 13 9 2 

A15 3 12 9 1 

A16 4 13 9 1 

A17 3 12 9 7 

A18 8 15 7 4 

A19 5 15 10 2 

A20 0 13 13 4 

A21 1 11 10 2 

A22 0 12 12 6 

A23 6 14 8 5 

A24 4 15 11 2 

A25 0 11 11 2 

A26 12 15 3 7 

A27 5 14 9 6 

A28 0 11 11 4 

A29 0 12 12 2 

A30 3 14 11 2 

A31 1 15 14 1 

A32 6 14 8 4 

A33 5 13 8 6 

A34 3 12 9 5 

A35 4 15 11 2 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 
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Gráfico 77 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e a 
escolaridade do responsável masculino 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Na verificação do coeficiente de correlação linear de Pearson (r) para a 

correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e a escolaridade do 

responsável masculino dos alunos, obtivemos r = -0,41. Com um resultado negativo 

e próximo a zero, classificamos como uma correlação fraca negativa, pois -0,5 < r    

-0,1. Com isso, verificamos que o fato da maioria dos responsáveis masculinos da 

amostra ter o Ensino Fundamental incompleto teve pouca interferência nos 

resultados dos testes multiplicativos. 

Quadro 107 - Parametrização dos dados – escolaridade do responsável feminino 

ESCOLARIDADE DO RESPONSÁVEL FEMININO PARAMETRIZAÇÃO 

Não escolarizado 1 

Fundamental incompleto (1ª a 4ª série/1º ao 5º ano) 2 

Fundamental incompleto (5ª a 8ª série/6º ao 9º ano) 3 

Fundamental completo 4 

Médio incompleto (antigo 2º grau) 5 

Médio completo (antigo 2º grau) 6 

Ensino superior 7 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Tabela 76 - Correlação entre a diferença das notas nos testes multiplicativos e 
escolaridade do responsável feminino 

(continua) 

ALUNO PRÉ-TESTE PÓS-TESTE DIFERENÇA 
ESCOLARIDADE DO  

RESPONSÁVEL FEMININO 

A1 9 15 6 4 

A2 0 10 10 5 

A3 2 11 9 3 

A4 6 15 9 3 

A5 5 15 10 7 

A6 9 13 4 6 

A7 7 15 8 7 

A8 1 11 10 2 
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(conclusão) 

A9 2 11 9 1 

A10 0 10 10 7 

A11 4 14 10 4 

A12 5 13 8 3 

A13 9 15 6 7 

A14 4 13 9 3 

A15 3 12 9 2 

A16 4 13 9 1 

A17 3 12 9 3 

A18 8 15 7 4 

A19 5 15 10 3 

A20 0 13 13 3 

A21 1 11 10 2 

A22 0 12 12 6 

A23 6 14 8 5 

A24 4 15 11 6 

A25 0 11 11 1 

A26 12 15 3 2 

A27 5 14 9 7 

A28 0 11 11 7 

A29 0 12 12 2 

A30 3 14 11 2 

A31 1 15 14 3 

A32 6 14 8 4 

A33 5 13 8 1 

A34 3 12 9 4 

A35 4 15 11 3 

Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Gráfico 78 - Dispersão: diferença das notas nos testes multiplicativos e a 
escolaridade do responsável feminino 

  
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

A correlação linear entre as variáveis diferença das notas nos testes 

multiplicativos e a escolaridade do responsável feminino dos alunos foi de r = -0,09. 

Com um resultado negativo e muito próximo a zero, classificamos como uma 

correlação ínfima negativa, pois -0,1 < r < 0. Com isso, verificamos que o grau de 
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instrução dos responsáveis femininos da amostra não teve interferência nos 

resultados dos testes multiplicativos. 

Os resultados das correlações entre os fatores socioeconômicos e a 

diferença das notas nos testes multiplicativos foram ínfimas ou fracas, indicando que 

não houve influência desses fatores no experimento, ou seja, não interferiram nos 

resultados dos testes multiplicativos. Por conseguinte, o bom desempenho dos 

discentes na resolução de problemas de estruturas multiplicativas do pós-teste deve-

se as metodologias de ensino utilizadas durante a experimentação. A sequência 

didática aplicada surtiu efeito positivo na resolução desses tipos de problemas e na 

participação de alunos nas aulas de matemática. 

A seguir apresentamos o teste de hipóteses aplicado aos resultados da 

etapa multiplicativa do experimento, com intuito de elucidar outras conclusões 

estatísticas sobre o mesmo. 

 

4.14 TESTE DE HIPÓTESES DA PARTE MULTIPLICATIVA DO EXPERIMENTO 

 

Aqui apresentamos o teste de hipóteses da parte multiplicativa do 

experimento, com a finalidade de verificar se o desempenho dos alunos melhorou do 

primeiro para o segundo teste multiplicativo, em consequência da metodologia de 

ensino adotada. A tabela a seguir apresenta as notas absolutas dos discentes nos 

testes multiplicativos. As notas variaram de 0 a 15 de acordo com o número de 

acertos de cada aluno, este intervalo para a pontuação foi escolhido devido ao fato 

dos testes multiplicativos constarem de 15 questões. 

Tabela 77 - Desempenhos nos testes multiplicativos e diferença entre as médias 
(continua) 

ALUNO 
NOTA NO 

PRÉ- 
TESTE (X)  

NOTA NO 
PÓS- 

TESTE (Y)  
DIFERENÇA (d) 

A1 9 15 -6 

A2 0 10 -10 

A3 2 11 -9 

A4 6 15 -9 

A5 5 15 -10 

A6 9 13 -4 

A7 7 15 -8 

A8 1 11 -10 

A9 2 11 -9 

A10 0 10 -10 

A11 4 14 -10 

A12 5 13 -8 

A13 9 15 -6 
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Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

Média do pré-teste multiplicativo   89,3
35

136



n

X

X
 . 

Média do pós-teste multiplicativo   11,13
35

459



n

Y

Y
 . 

Para o teste de hipóteses da parte multiplicativa do experimento, 

estabelecemos as seguintes hipóteses: 

Hipótese nula (H0): a média do pré-teste multiplicativo é maior ou igual à 

do pós-teste multiplicativo. 


dYXYX

ddH  00:
0

 

Hipótese alternativa (Ha): a média do pré-teste multiplicativo é menor 

que à do pós-teste multiplicativo. 


dYXYXa

ddH  00:  

Este teste é unilateral à esquerda, com grau de liberdade igual a g.l.= n -1 

= 35 – 1 = 34 e 1% de nível de significância (  = 0,01). Agora substituiremos os 

dados da tabela acima na equação 1. 

A14 4 13 -9 

A15 3 12 -9 

A16 4 13 -9 

A17 3 12 -9 

A18 8 15 -7 

A19 5 15 -10 

A20 0 13 -13 

A21 1 11 -10 

A22 0 12 -12 

A23 6 14 -8 

A24 4 15 -11 

A25 0 11 -11 

A26 12 15 -3 

A27 5 14 -9 

A28 0 11 -11 

A29 0 12 -12 

A30 3 14 -11 

A31 1 15 -14 

A32 6 14 -8 

A33 5 13 -8 

A34 3 12 -9 

A35 4 15 -11 
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O gráfico a seguir apresenta a localização da região de rejeição e a 

estatística de teste padronizada (          ). 

Gráfico 79 - Curva normal da parte multiplicativa 

 
Fonte: Pesquisa de campo (2017) 

O critério de decisão é aceitar H0 se t >      ou rejeitá-la se t       . A 

hipótese nula está representada na parte pintada de azul no gráfico acima. Como o 

valor de t <         -24,27 < -2,44, devemos rejeitar a hipótese nula e aceitar a 

hipótese alternativa. O resultado do teste (t) está fora do intervalo de H0. Isto nos 

fornece evidências suficientes, com um grau de confiança de 99% (1 –   = 1 – 0,01 

= 0,99 ou 99%), para comprovarmos a afirmação da Ha de que as médias do pré-

teste multiplicativo foram menores do que as médias do pós-teste multiplicativo, ou 

seja, a metodologia de ensino surtiu efeito o que acarretou em uma melhora no 

desempenho dos discentes na resolução de problemas de estruturas multiplicativas 

no pós-teste.  

A seguir apresentamos algumas considerações sobre a análise 

multiplicativa do experimento. 
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4.15 CONSIDERAÇÕES DA ANÁLISE MULTIPLICATIVA DO EXPERIMENTO 

 

A partir da análise da parte multiplicativa do experimento observamos que 

as dificuldades na resolução do problemas do campo conceitual multiplicativo 

estavam relacionadas a compreensão do enunciado do problema, ou seja, a escolha 

da operação adequada para solucionar a questão. Esse obstáculo foi mais 

acentuado nas questões algébricas do que nas aritméticas, no primeiro tipo de 

questão é necessária a ideia de reversibilidade entre as operações de multiplicação 

e divisão para solucioná-las. Os discentes também apresentaram dificuldades no 

procedimento algorítmico das operações de multiplicação e divisão, principalmente 

em relação a tabuada. E para superar esse obstáculo foi necessária a elaboração de 

uma atividade especifica para o ensino da tabuada (Atividade 29). 

Inicialmente alguns discentes colocaram em prática os conhecimentos 

adquiridos na etapa anterior da pesquisa no que se refere a elaboração da sentença, 

no entanto como tratava-se de um campo conceitual diferente do trabalhado na 

etapa aditiva o índice de erro na elaboração das sentenças foi alto. No decorrer da 

aplicação das atividades da etapa multiplicativa do experimento isto mudou, devido 

ao formato das atividades os alunos passaram a montar corretamente a sentença 

natural do problema. Isso acarretou em resultados positivos no pós-teste 

multiplicativo, visto que a maioria dos discentes que elaborou a sentença que 

representava a questão acertou a sua resolução. 

A partir da análise da parte multiplicativa do experimento concluímos que 

as metodologias de ensino utilizadas durante esta etapa da experimentação surtiram 

efeitos positivos no desempenho de resolução de problemas de estruturas 

multiplicativas e na participação de alunos nas aulas de matemática. A seguir 

apresentamos as considerações finais sobre a pesquisa. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Este trabalho foi desenvolvido com objetivo de avaliar os efeitos de uma 

sequência didática, diferente da tradicional, têm sobre a participação nas aulas de 

matemática e no desempenho de resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações com números naturais. E para alcançarmos tal finalidade optamos pela 

Engenharia Didática como metodologia de pesquisa. Neste sentido foram realizadas 

as análises prévias, aonde foi apresentado os aspectos históricos dos problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais, uma revisão de literatura sobre o 

tema, uma consulta a discentes sobre o processo de ensino-aprendizagem desse 

conteúdo e a análise de livros didáticos de matemática do 6º ano do Ensino 

Fundamental. 

O resgate de aspectos histórico dos problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais mostrou que esses tipos de problemas fazem parte do 

cotidiano das pessoas desde a antiguidade e o estudo desses tipos de problemas 

passou a se intensificar a partir da expansão do comércio na Europa.  

A revisão de estudos mostrou a influência de vários fatores no 

desempenho na resolução desses tipos de problemas, dentre os quais se destacam: 

os fatores linguísticos, relacionados à interpretação do enunciado dos problemas; 

fatores numéricos, ligados aos procedimentos dos algoritmos das quatro operações 

fundamentais; ao tipo de problema, aritmético ou algébrico; a posição da incógnita 

na sentença da modelação do problema; a congruência ou incongruência semântica 

do problema; ao trabalho docente estar centrado em situações-problema 

prototípicas, menos complexas cognitivamente. Além disso, mostrou também alguns 

métodos de ensino ou recursos didáticos que podem ser usados para superar as 

dificuldades relacionadas à aprendizagem deste conteúdo, dentre os quais se 

destacaram: o ensino por atividades, o uso de calculadora e de materiais 

manipulativos, jogos educativos e a utilização das TIC. 

A consulta aos discentes mostrou que os professores, iniciam as aulas de 

resolução de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais pela 

definição seguida de exemplos e exercícios; utilizam listas de exercícios e/ou o livro 

didático como instrumento para a fixação deste conteúdo, dando indícios do 

predomínio da prática pedagógica tradicional. A maioria dos discentes informou que 

os itens relacionados à resolução de problemas envolvendo as quatro operações 
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fundamentais apresentam um grau de dificuldade para a aprendizagem que está 

numa escala de normal para baixo, no entanto alguns itens precisam de uma maior 

atenção docente, como: a interpretação do enunciado dos problemas, a escolha da 

operação adequada para solucionar o problema, os problemas em que a operação 

usada é a multiplicação ou a divisão e os problemas em que são usadas mais de 

uma operação. Os alunos apresentaram enormes dificuldades na resolução das 

questões do teste, principalmente nos problemas de estruturas multiplicativas 

algébricas.  

Na análise dos livros didáticos do 6º ano do Ensino Fundamental, 

verificamos que há um predomínio de situações-problema prototípicas envolvendo 

os dois campos conceituais, menos complexas cognitivamente. As ideias de 

composição e transformação foram predominantes nos problemas de estruturas 

aditivas e a ideia de proporção simples nos problemas de estruturas multiplicativas.  

A quantidade de problemas aritméticos foi maior do que os algébricos. 

Na segunda etapa da pesquisa, concepção e análise a priori, foram 

tecidos alguns comentários a respeito de tendências metodológicas para o ensino de 

matemática, como: o ensino por atividades, as TIC, os jogos e a resolução de 

problemas. Além disso, foi elaborada uma sequência didática, dividida em duas 

etapas, aditiva e multiplicativa, para o ensino de resolução de problemas envolvendo 

as quatro operações fundamentais com números naturais. Esta sequência didática 

era composta por 30 atividades envolvendo as metodologias de ensino mencionadas 

anteriormente. 

Na terceira etapa da pesquisa, experimentação, foi descrita a aplicação 

da sequência didática e para se atingir essa finalidade foram utilizados como 

instrumentos de coleta de dados: testes; questionário com informações 

socioeconômicas; o diário de campo, aonde foi registrado as observações feitas em 

sala de aula no que se referem à participação nas aulas de matemática e no 

desempenho de resolução de problemas envolvendo as quatro operações 

fundamentais dos alunos; e, a gravação em vídeo das sessões de intervenção. O 

experimento ocorreu em dezesseis sessões de três horas-aula cada. 

As observações realizadas durantes as sessões de intervenção 

mostraram a importância do preenchimento dos quadros no final das atividades 

baseadas no ensino por atividade, já que este preenchimento permitiu o retrospecto 

das etapas de resolução de um problema e a partir desses quadros os discentes 
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perceberam a relação existente entre a posição da incógnita na sentença da 

modelação do problema e a escolha da operação adequada para solucioná-lo, 

sanando as dificuldades com o cálculo relacional. A experimentação também 

mostrou que o uso de jogos educativos e de tecnologias de informação e 

comunicação são excelentes ferramentas para a fixação de resolução de problemas 

envolvendo as quatro operações fundamentais, pois dinamizam as aulas e permitem 

uma maior participação dos discentes nas aulas de matemática.  

O desenvolvimento das etapas do experimento apresentaram diferenças, 

os alunos compreenderam com mais facilidade as atividades da etapa aditiva do que 

as da etapa multiplicativa. As dificuldades nas atividades que envolviam estruturas 

multiplicativas estavam relacionadas a elaboração da sentença da modelação dos 

problemas, principalmente nas questões que envolviam a ideia de comparação 

multiplicativa, as quais continham as expressões “vezes mais” e “vezes menos”. Os 

discentes também apresentaram dificuldades no cálculo numérico das operações de 

multiplicação e divisão da segunda parte do experimento, as quais estavam ligadas 

a tabuada. 

Na última etapa da pesquisa, análise a posteriori e validação, foram 

analisados os resultados dos instrumentos de coleta de dados utilizados durante a 

aplicação da sequência didática e realizado o tratamento estatístico dos dados 

obtidos na etapa anterior, por meio da comparação percentual dos resultados dos 

testes, análise dos tipos de erros ocorridos nos testes e técnicas estatísticas, como o 

teste de hipótese para amostra pareada e o coeficiente de correlação linear de 

Pearson.  

Os resultados dos testes mostraram que os alunos apresentaram um 

maior desempenho nas questões aritméticas do que nas algébricas, no entanto 

houve um aumento percentual de acertos muito maior nos problemas algébricos do 

que nos aritméticos. Nos dois pós-testes observamos um aumento significativo no 

percentual de acertos, uma diminuição nos erros (erros relacional e numérico) e 

nenhuma questão foi deixada em branco. E a maioria dos discentes que elaboraram 

a sentença da modelação do problema apresentaram êxito na resolução da questão. 

Os resultados das correlações entre os fatores socioeconômicos 

(afinidade com a matemática, dificuldade em aprender matemática, notas em 

matemática, distração nas aulas, hábitos de estudos, domínio da tabuada, atividade 

remunerada, hábitos em fazer compras, escolaridade do responsável masculino e 
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escolaridade do responsável feminino) e a diferença das notas nos testes foram 

ínfimas ou fracas, indicando que não houve influência desses fatores no 

experimento, ou seja, não interferiram nos resultados dos testes. Portanto, o bom 

desempenho dos discentes na resolução de problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais com números naturais nos pós-testes deve-se as 

metodologias de ensino utilizadas durante a experimentação. A sequência didática 

aplicada surtiu efeito positivo na resolução desses tipos de problemas e na 

participação de alunos nas aulas de matemática. 

Os testes de hipótese mostraram que houve uma melhora nas notas dos 

pós-testes em relação aos pré-testes, portanto estatisticamente  ocorreu um 

aumento significativo de desempenho do primeiro para o segundo teste nas duas 

etapas do experimento. E isso comprovou os resultados satisfatórios das 

metodologias de ensino adotadas durante a experimentação. 

Esperamos com esta sequência didática contribuir para o processo de 

ensino-aprendizagem de problemas envolvendo as quatro operações fundamentais 

com números naturais, de modo a construir uma educação de melhor qualidade. E 

que os docentes da Educação Básica apreciem os resultados dessa pesquisa e 

possam utilizar essa sequência didática em suas aulas. Sugerimos o 

desenvolvimento de novas pesquisas envolvendo estes tipos de problema e a 

elaboração de atividades especificas que levem os discentes a transformarem um 

enunciado em linguagem verbal para sentenças matemáticas. 
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APÊNDICE A – TCLE PARA OS ALUNOS DO 6º ANO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 

PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

Prezado(a) senhor(a), o(a) menor, pelo qual o(a) senhor(a) é responsável, está sendo 
convidado(a) para participar da pesquisa intitulada: O ensino de problemas envolvendo 
as quatro operações fundamentais com números naturais, sob a responsabilidade dos 
pesquisadores Pedro Franco de Sá e Robério Valente Santos, vinculados a Universidade 
do Estado do Pará. Nesta pesquisa nós estamos buscando avaliar os efeitos da aplicação 
de uma sequência didática, diferente da tradicional, para o ensino de resolução de 
problemas envolvendo as quatro operações fundamentais tem sobre a participação dos 
alunos de uma escola pública do Ensino Fundamental de Muaná nas aulas de Matemática e 
sobre o desempenho de resolução de questões envolvendo esses tipos de problemas. 

Na participação do(a) menor, ele(a) responderá as perguntas a serem realizadas sob a 

forma de questionário e durante a execução da sequência didática será utilizado uma 

câmera como um recurso para captar vídeo e áudio do ambiente de sala de aula, após a 

transcrição das gravações para a pesquisa as mesmas serão desgravadas. Também, 

durante a aplicação das atividades uma pessoa exercerá a função de observador das 

mesmas e registrará toda a dinâmica de sala de aula. 

O(A) senhor(a) e seu dependente não terão nenhum custo ou quaisquer compensações 

financeiras por participarem da pesquisa. Não haverá riscos de qualquer natureza 

relacionada à participação do(a) menor na pesquisa. O benefício relacionado à participação 

de seu dependente será de aumentar o conhecimento científico na área de ensino de 

matemática. O(A) menor é livre para deixar de participar da pesquisa a qualquer momento 

sem nenhum prejuízo ou coação. 

Uma via original deste Termo de Consentimento Livre e Esclarecido ficará com o senhor 

(a). Qualquer dúvida a respeito da pesquisa, você poderá entrar em contato com: Robério 

Valente Santos (91-993099906) ou Pedro Franco de Sá (91-981523988). Poderá também 

entrar em contato com a Direção do Centro de Ciências Sociais e Educação (CCSE) da 

Universidade do Estado do Pará (UEPA): Tv. Djalma Dutra s/n.Telegrafo. Belém-Pará- CEP: 

66113-010; fone: 4009-9542. 

Muaná, ____ de ______________de 2016. 

 

_____________________________                                _____________________________  
           Pedro Franco de Sá                                                             Robério Valente Santos 
Doutor em Educação PMPEM/UEPA                                            Mestrando PMPEM/UEPA 

Eu,_______________________________________________________________ autorizo 

o(a) menor _______________________________________________________ a participar 

da pesquisa citada acima, voluntariamente, após ter sido devidamente esclarecida.  

________________________________________ 

Assinatura do responsável 
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APÊNDICE B – QUESTIONÁRIO PARA DISCENTES EGRESSOS 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

QUESTÕES 

1-Idade: ______________ anos                     2- Gênero:        Masculino             Feminino 

3- Qual o tipo de escola em que você estudou o ano anterior? 

 Municipal     Estadual   Privada/Particular        Conveniada 

4- Você já ficou em dependência?   

  Não    Sim.        Em qual (is) disciplina(s)? _____________________________________ 

5- Você gosta de estudar Matemática?     

 Não gosto         Gosto um pouco            Gosto            Gosto muito 

6- Quem lhe ajuda nas tarefas de casa de Matemática?    Professor particular        Pai        

 Mãe        Irmão     Amigo(a)      Ninguém        Outro, quem? ____________________ 

7- Você costuma estudar Matemática fora da escola? 

  Só estudo em sala de aula       Só no período de prova             Só na véspera da prova 

 Só nos fins de semana              Alguns dias da semana           Todos os dias 

8- Suas notas em Matemática geralmente são:  

 Abaixo da média                Na média             Acima da média               

9- Você tem dificuldade para aprender Matemática?    

 Não                Um pouco               Muita               

10- Você se distrai nas aulas de Matemática? 

 Não, eu sempre presto atenção. 

 Na maioria das vezes eu me distraio nas aulas de Matemática  

 Sim, eu não consigo prestar atenção. 

11- Você trabalha de forma remunerada?    Não                Às vezes         Sim      

12- Você costuma fazer compras (comércio, mercearia, supermercado, etc.)?   

 Não       Às vezes          Sim      

Caro (a) aluno (a), 

Neste momento estamos realizando um estudo que busca a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem, para tanto necessitamos de sua colaboração 

respondendo as questões abaixo para o êxito deste trabalho. Desde já 

agradecemos sua colaboração e garantimos que as informações prestadas serão 

mantidas em total anonimato. 

Muito obrigado! 
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13- Qual a profissão do seu responsável masculino? ____________________________ 

14- Qual a profissão do seu responsável feminino? ______________________________ 

15- Qual a escolaridade do seu responsável masculino? 

 Não escolarizado 

 Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª série / 1º ao 5º ano) 

 Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª série / 6º ao 9º ano) 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto (antigo 2º Grau) 

 Ensino Médio Completo (antigo 2º Grau) 

 Ensino Superior 

16- Qual a escolaridade do seu responsável feminino? 

 Não escolarizado 

 Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª série / 1º ao 5º ano) 

 Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª série / 6º ao 9º ano) 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto (antigo 2º Grau) 

 Ensino Médio Completo (antigo 2º Grau) 

 Ensino Superior 

17-Quando você estudou problemas envolvendo as quatro operações com números 

naturais a maioria das aulas começava:  

 Pela definição seguida de exemplos e exercícios. 

 Com uma situação problema para depois introduzir o assunto. 

 Com um experimento para chegar ao conceito. 

 Com um modelo para situação e em seguida analisando o modelo. 

 Com jogos para depois sistematizar os conceitos. 

 Com uma história sobre o assunto. 

18- Para exercitar a resolução de problemas envolvendo as quatro operações com 
números naturais o(a) seu(a) professor(a) costumava:  

 Apresentar uma lista de exercícios a serem resolvidos. 

 Apresentar jogos envolvendo o assunto. 

 Solicitar que os alunos resolvessem questões do livro didático. 

 Solicitar que os alunos procurassem questões sobre o assunto para resolverem. 

 Não propor questões de fixação. 
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19- Acerca dos conhecimentos de resolução de problemas envolvendo as quatro 
operações com números naturais, preencha a tabela abaixo. 

Nº 
Itens relacionados a resolução de 
problemas envolvendo as quatro 

operações fundamentais 

Grau de dificuldade para aprender 

Muito 
Fácil 

Fácil Regular Difícil 
Muito 
Difícil 

1 Ideia de adição      

2 Ideia de subtração      

3 Ideia de multiplicação      

4 Ideia de divisão      

5 Cálculo da adição sem reserva      

6 Cálculo da adição com reserva      

7 Cálculo da subtração sem reserva      

8 Cálculo da subtração com reserva      

9 Cálculo da multiplicação sem reagrupamento      

10 Cálculo da multiplicação com reagrupamento      

11 Cálculo da divisão exata      

12 Cálculo da divisão não exata      

13 Cálculo mental      

14 Tabuada      

15 Compreensão do enunciado dos problemas      

16 
Escolher a operação adequada para resolver 
o problema 

     

17 
Problemas em que a operação usada é a 
adição 

     

18 
Problemas em que a operação usada é a 
subtração 

     

19 
Problemas em que a operação usada é a 
multiplicação 

     

20 
Problemas em que a operação usada é a 
divisão 

     

21 
Problemas em que são usadas mais de uma 
operação 

     

 

TESTE ADITIVO 

1.  Ana tem R$65,00 e sua irmã tem 

R$55,00. Quanto elas têm juntas? 

2. Uma pessoa nasceu em 1934 e viveu 68 

anos. Em que ano esta pessoa faleceu? 

3. Ane tem R$43,00. Carla tem R$17,00 a 

mais que Ane.  Quanto tem Carla? 

4. Daniela tem 40 bonecas. Andréa tem 18 

bonecas a menos que Daniela.  Quantas 

bonecas tem Andréa? 

5. Neto tinha R$85,00. Deu R$26,00 para 

seu primo Carlos. Com quanto Neto ficou? 

6. Pedro e Marcus têm juntos 72 bolinhas 

de gude. Pedro tem 54. Quantas bolinhas 

de gude tem Marcus? 

7. Mauro tinha R$37,00, ganhou certa 

quantia de seu irmão e ficou com 

R$99,00. Quanto Mauro ganhou de seu 

irmão? 

8. Vini tem 145 figurinhas e Rafael 60. 

Quantas figurinhas Vini tem a mais que 

Rafael? 

9. Lucas tinha R$70,00, emprestou certa 

quantia para Mateus e ficou com 

R$28,00. Quanto Lucas emprestou para 

Mateus? 
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10. Talita tem 56 livros e Bruna tem 97. 

Quantos livros Talita tem a menos que 

Bruna? 

11. Mario tinha certa quantia em dinheiro. 

Ganhou R$50,00 de seu pai e ficou com 

R$184,00. Quanto Mario tinha antes de 

ganhar dinheiro de seu pai? 

12. Diego tem 34 livros. Ele tem 12 livros 

a mais que Felipe. Quantos livros tem 

Felipe? 

13. Renato tem R$88,00. Ele tem R$25,00 

a menos que Mateus. Quanto tem 

Mateus? 

14. Beto tinha algumas figurinhas. Deu 75 

para Ruan e ainda ficou com 39. Quantas 

figurinhas Beto tinha? 

15. Fernanda comprou 2 camisetas. Uma 
custou R$21,00, e a outra, R$63,00. 
Como havia levado uma nota de 
R$100,00, com quanto ela ficou de troco? 

 

 

TESTE MULTIPLICATIVO 

1. Uma barra de chocolate custa R$ 7,00. 
Quanto pagarei se comprar 9 dessas 
barras? 

2. Bruno tem R$72,00. Mateus tem 4 
vezes mais dinheiro que Bruno. Quanto 
tem Mateus? 

3. Pedro distribuiu R$96,00 entre seus 8 
amigos. Quanto cada um recebeu? 

4. Gabriel tem R$120,00. Paulo 5 vezes 
menos dinheiro que Gabriel. Quanto tem 
Paulo? 

5. Comprei 6 camisas e paguei R$84,00. 
Quanto custou cada camisa? 

6. Fernanda tem 3 vezes mais bonecas 
que Ana. Fernanda tem 27 bonecas. 
Quantas bonecas tem Ana? 

7. João tem R$25,00 e Pedro tem 
R$75,00. João tem quantas vezes menos 
dinheiro que Pedro? 

8. Renata comprou algumas bonecas a 
R$15,00 cada uma e pagou um total de 
R$180,00. Qual a quantidade de bonecas 
que Renata comprou? 

9. Comprei um caderno por R$24,00 e 
uma caneta por R$6,00. Quantas vezes o 
caderno foi mais caro que a caneta? 

10. Vinicius tem duas vezes menos 
dinheiro que Fábio. Vinicius tem R$68,00. 
Quanto tem Fábio? 

11. Um retângulo tem 8 quadradinhos em 
cada linha e 10 quadradinhos em cada 
coluna. Quantos quadradinhos há no total 
nesse retângulo? 

12. As 56 cadeiras de uma sala estão 
dispostas em fileiras e colunas. Se são 4 
as fileiras, quantas são as colunas? 

13. Uma panificadora prepara bolos 
deliciosos. Os bolos podem ser de 3 
tamanhos (pequeno, médio ou grande) e 
de 4 tipos diferentes de sabores 
(morango, chocolate, brigadeiro ou 
laranja). Quantos tipos diferentes de bolo 
a panificadora pode prepara? 

14. Beto ganhou algumas bermudas e 7 
camisas de presente. Ele percebeu que 
poderia se arrumar de 28 maneiras 
diferentes, usando uma bermuda e uma 
camisa. Quantas bermudas Beto ganhou 
de presente? 

15. Dois abacaxis custam R$ 8,00. 
Quanto pagarei por 6 desses abacaxis? 
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APÊNDICE C – QUESTIONÁRIO SOCIOECONÔMICO DISCENTES DO 6º ANO 

 

 

UNIVERSIDADE DO ESTADO DO PARÁ 

CENTRO DE CIÊNCIAS SOCIAIS E EDUCAÇÃO 
PROGRAMA DE MESTRADO PROFISSIONAL EM ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

 

 

 

 

QUESTÕES 

1-Idade: ______________ anos                     2- Gênero:        Masculino             Feminino 

3- Qual o tipo de escola em que você estudou o ano anterior? 

 Municipal     Estadual   Privada/Particular        Conveniada 

4- Você é dependente ou repetente desta série?   

  Não    Sim.         

5- Você gosta de estudar Matemática?     

 Não gosto         Gosto um pouco            Gosto            Gosto muito 

6- Quem lhe ajuda nas tarefas de casa de Matemática?    Professor particular        Pai        

 Mãe        Irmão     Amigo(a)      Ninguém        Outro, quem? ____________________ 

7- Você costuma estudar Matemática fora da escola? 

  Só estudo em sala de aula       Só no período de prova             Só na véspera da prova 

 Só nos fins de semana              Alguns dias da semana           Todos os dias 

8- Suas notas em Matemática geralmente são:  

 Abaixo da média                Na média             Acima da média               

9- Você tem dificuldade para aprender Matemática?    

 Não                Um pouco               Sim               

10- Qual a operação que você tem mais dificuldade em Matemática?    

 Adição                Subtração              Multiplicação                Divisão          Nenhuma                    

11- Você tem domínio da tabuada?    Não                Um pouco               Sim               

12- Você se distrai nas aulas de Matemática? 

 Não, eu sempre presto atenção 

 Na maioria das vezes eu me distraio nas aulas de Matemática  

 Sim, eu não consigo prestar atenção 

Caro (a) aluno (a), 

Neste momento estamos realizando um estudo que busca a melhoria do processo 

de ensino e aprendizagem, para tanto necessitamos de sua colaboração 

respondendo as questões abaixo para o êxito deste trabalho. Desde já 

agradecemos sua colaboração e garantimos que as informações prestadas serão 

mantidas em total anonimato. 

Muito obrigado! 
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13- Você trabalha de forma remunerada?    Não                Às vezes         Sim      

14- Você costuma fazer compras (comércio, mercearia, supermercado, etc.)?   

 Não       Às vezes          Sim      

15- Qual a profissão do seu responsável masculino? ____________________________ 

16- Qual a profissão do seu responsável feminino? ______________________________ 

17- Qual a escolaridade do seu responsável masculino? 

 Não escolarizado 

 Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª série / 1º ao 5º ano) 

 Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª série / 6º ao 9º ano) 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto (antigo 2º Grau) 

 Ensino Médio Completo (antigo 2º Grau) 

 Ensino Superior 

18- Qual a escolaridade do seu responsável feminino? 

 Não escolarizado 

 Ensino Fundamental Incompleto (1ª a 4ª série / 1º ao 5º ano) 

 Ensino Fundamental Incompleto (5ª a 8ª série / 6º ao 9º ano) 

 Ensino Fundamental Completo 

 Ensino Médio Incompleto (antigo 2º Grau) 

 Ensino Médio Completo (antigo 2º Grau) 

 Ensino Superior 
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APÊNDICE D – BARALHO ADITIVO
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APÊNDICE E – BARALHO MULTIPLICATIVO 
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APÊNDICE F – FOLHA DE RETÂNGULOS 
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