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Apresentação

Prezado(a) estudante, 

Você está recebendo o Caderno Pedagógico da disciplina de Conteúdos 
e Metodologias do Ensino da Matemática IV.  Ele foi organizado, 
didaticamente, a partir da ementa e objetivos que constam no Projeto 
Pedagógico do seu Curso Pedagogia a Distância da UDESC .

 Este material foi elaborado com base na característica da modalidade 
de ensino escolhida por você para realizar o seu percurso formativo – o 
ensino a distância . É um recurso didático fundamental na realização de 
seus estudos; organiza os saberes e conteúdos de modo a que você possa 
estabelecer relações e construir conceitos e competências necessárias e 
fundamentais a sua formação .

Este Caderno, ao primar por uma linguagem dialogada, busca 
problematizar a realidade aproximando teoria e prática, ciência e 
conteúdos escolares, por meio do que se chama de transposição didática 
- que é o mecanismo de transformar o conhecimento científico em saber 
escolar a ser ensinado e aprendido .

Receba-o como mais um recurso para a sua aprendizagem, realize seus 
estudos de modo orientado e sistemático, dedicando um tempo diário 
à leitura . Anote e tize o conteúdo com sua prática e com as demais 
disciplinas que irá cursar . Faça leituras complementares, conforme 
sugestões, e realize as atividades propostas .

Lembre-se de que na Educação a Distância muitos são os recursos e 
estratégias de ensino e aprendizagem . Use, pois, sua autonomia para 
avançar na construção do conhecimento, dedicando-se a cada disciplina 
com todo o esforço necessário .

Bons estudos!

Equipe UDESC\UAB\CEAD





Introdução

Esse Caderno Pedagógico é fruto da prática pedagógica, de estudos 
oriundos da Educação Matemática e de discussões coletivas que vêm 
sendo desenvolvidas junto às disciplinas de Matemática do Curso de 
Pedagogia do CEAD/UDESC .

Em alguns momentos, você se deparará com perguntas que o levarão 
a refletir a respeito da sua vivência escolar em relação à disciplina de 
Matemática, pois acreditamos que sua futura prática pedagógica sofre 
influências da Matemática vivenciada na escola como estudante, mas 
também acreditamos que na formação inicial junto ao Curso de Pedagogia 
da UDESC você poderá vivenciar outra Matemática .

Durante esta disciplina, você realizará um estudo relativo aos números 
e suas operações básicas . Serão apresentadas algumas possibilidades 
metodológicas para o trabalho com esses conceitos nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental, como a resolução de situações-problema, o uso de 
material manipulável e a prática investigativa . 

Você observará que as metodologias empregadas para o ensino dos 
números e das operações não são únicas, mas ganham destaque nesta 
disciplina, cujo o foco é a aprendizagem matemática contextualizada e 
com sentido . 

Espera-se que no final desta disciplina você compreenda os conhecimentos 
matemáticos relativos aos números e às operações e, ainda, se aproprie 
de metodologias que lhe auxiliarão, como educador, no ensino da 
Matemática . 

Professoras Débora, Fernanda e Jussara





Programando  
os estudos

Estudar a distância requer organização e disciplina, bem como estudos 
diários e programados para que você possa obter sucesso na sua 
caminhada acadêmica . Procure então estar atento aos cronogramas do 
seu curso e disciplina, para não perder nenhum prazo ou atividade dos 
quais depende seu desempenho . As características mais evidenciadas na 
EAD são o estudo autônomo, a flexibilidade de horário e a organização 
pessoal . Faça sua própria organização e agende as atividades de estudo 
semanais .

Para o desenvolvimento desta Disciplina, você possui a sua disposição 
um conjunto de elementos metodológicos que constituem o sistema de 
ensino:

 » Recursos didáticos, entre eles o Caderno Pedagógico .

 » O Ambiente Virtual de Aprendizagem (AVA) .

 » O Sistema de Avaliação: avaliações a distância, presenciais e de 
autoavaliação .

 » O Sistema Tutorial: coordenadores, professores e tutores .

Ementa

A metodologia da resolução de problemas e a avaliação em Matemática . 
Didática da Matemática . Conteúdos e princípios metodológicos para 
o ensino de Matemática . Elementos metodológicos para a análise e 
intervenção nas práticas educativas . O ensino de Matemática nos anos 
iniciais .
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Objetivos de aprendizagem

Geral

Compreender e aplicar os conceitos de múltiplo, divisor, razão, proporção, 
porcentagem, números racionais e as operações com números racionais, 
bem como conhecer algumas propostas pedagógicas utilizando a 
resolução de situações-problema, a investigação matemática e os 
materiais manipuláveis para construir esses conceitos nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental .

Específicos

 » Entender algumas metodologias utilizadas para ensinar a 
disciplina de Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental .

 » Contextualizar, tanto na Ciência como na vida cotidiana, os 
conceitos de múltiplos, divisores, conjunto de múltiplos, conjunto 
de divisores e dos algoritmos de M .D .C . e M .M .C . . 

 » Compreender a representação dos números racionais na reta 
numérica, em especial as frações, bem como compreender como 
se dá o processo de transformação das frações em números 
decimais .

 » Conhecer diferentes modos de ensino das operações com frações 
a partir de situações-problema e material manipulável .

 » Compreender que o raciocínio proporcional se caracteriza pela 
habilidade de compreender as relações multiplicativas entre 
diferentes grandezas . 

 » Verificar os diferentes usos do raciocínio proporcional .

Carga horária
54 horas/aula
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Anote as datas importantes das atividades na disciplina, conforme 
sua agenda de estudos: 

 DATA  ATIVIDADE  

Conteúdo da disciplina
Veja, a seguir, a organização didática da disciplina, distribuída em 
capítulos subdivididos em seções, com seus respectivos objetivos de 
aprendizagem . Leia-os com atenção, pois correspondem ao conteúdo 
que deve ser apropriado por você e faz parte do seu processo formativo .

Capítulo 1 – Nesse primeiro capítulo, você encontrará uma discussão 
sobre o erro e o processo de ensino da aprendizagem de 
Matemática . Entenderá como o erro pode ser usado para 
desenvolver atitudes positivas em relação à Matemática, 
usando para isso as metodologias de resolução de 
problemas, investigação matemática na sala de aula e 
materiais manipuláveis .
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Capítulo 2 –  O capítulo 2 abordará os conceitos de múltiplos e divisores 
de um número natural aplicados a situações-problema 
e/ou utilizando materiais manipuláveis . Você encontrará 
justificativas para ensinar os algoritmos de M .M .C . e M .D .C . 
no ambiente escolar .

Capítulo 3 –  Nesse capítulo, você compreenderá a representação dos 
números racionais na reta numérica, em especial as frações, 
além de compreender o processo de transformação das 
frações em números decimais . Além disso, estudará como 
situações-problema e materiais manipuláveis auxiliam no 
ensino das operações fracionárias .

Capítulo 4 –  O último capítulo apresenta o desenvolvimento do 
raciocínio proporcional por meio de situações-problema e 
materiais manipuláveis, estes utilizados para desenvolver e 
aplicar os conceitos de razão, proporção e porcentagem na 
sala de aula .

Passemos, agora, ao estudo dos capítulos!



A Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental

Objetivo geral de aprendizagem

 » Conhecer algumas metodologias para o ensino da 
Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental.

Seções de estudo

Seção 1 – A importância do erro no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática

Seção 2 – A Resolução de Problemas, a Investigação 
Matemática e o uso de materiais manipuláveis 
para o ensino da Matemática

Como você, futuro professor dos anos iniciais, pretende ensinar Matemática? Você já se 
identificou com alguma metodologia para o ensino da Matemática? Que metodologias de 
ensino você utilizará em seu futuro profissional? Neste capítulo, você é convidado a pensar sobre 
isso, pois como futuro educador matemático deve buscar formas de favorecer a aprendizagem 
matemática de seus alunos.

1
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Muito em breve, você estará atuando como pedagogo nos anos iniciais do 
Ensino Fundamental e terá que preparar aulas para ensinar os conteúdos 
de Matemática aos seus alunos. Você precisa estar ciente que sua atuação 
profissional exigirá que faça escolhas e tome decisões acerca dos conteúdos 
a ensinar, bem como o modo de ensiná-los. Diante de tal situação, serão 
oferecidos a você, durante esta disciplina, dois caminhos metodológicos 
para o ensino da Matemática nos anos iniciais: a Resolução de Situações-
Problema e as Investigações Matemáticas na sala de aula. Além disso, sempre 
que necessário, se recorrerá à utilização de materiais manipuláveis. Esses 
caminhos são opcionais e poderão ou não ser seguidos você. No entanto, 
professor, não esqueça que além de ser o maior responsável pela motivação 
ou não da aprendizagem matemática em sala de aula, você tem a importante 
tarefa de mediação entre o aluno e o conhecimento matemático!

Seção 1 
A importância do erro no processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática

Objetivo de aprendizagem

 » Compreender o erro como fonte de aprendizagem 
Matemática.

 
Inicialmente, torna-se importante realizar algumas reflexões acerca do que 
é erro. Observe, a seguir, a letra da canção Errar é Humano, de Toquinho. 
Ela traz uma mensagem interessante sobre o erro e seu importante papel 
no processo de aprendizado do ser humano.

Não, não é vergonha, não,
Você não ser o melhor da escola,

Campeão de skate, o bom de bola ou de natação.
Não, não é vergonha, não,

Aprender a andar de bicicleta
Se escorando em outra mão.
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 1Não, não é vergonha, não,

Você não saber a tabuada,
Pegar uma onda, contar piada, rodar pião.

Não, não é vergonha, não,
Precisar de alguém que ajude

A refazer sua lição.
A vida irá, você vai ver,

Aos poucos te ensinando
Que o certo você vai saber

Errando, errando, errando.
Não, não é vergonha, não,

Ser da turma toda o mais gordinho,
Ter pernas tortas, ser bem baixinho ou grandalhão.

Não, não é vergonha, não.
Todos sempre têm algum defeito,

Não existe a perfeição.

Ora, se errar faz parte de um processo de amadurecimento da vida, porque 
quando erramos sobre determinados aspectos de nossas vidas somos tão 
rígidos conosco e com os outros? 

Segundo Nogaro e Granella, vivemos em uma sociedade de cobranças 
onde as leis e regras impostas acabam por determinar a conduta de seus 
cidadãos. Logo, “não obedecê-las implica infringir, faltar, errar o que acarreta 
a aplicação de penalidades, contra esses cidadãos, de ordem física, moral, 
social ou material, dependendo do caso, para consertar, reparar, este erro.” 
(NOGARO; GRANELLA, 2004, p. 37). 

A resposta parece estar vinculada à maneira como a escola e os professores, 
em especial os que trabalham Matemática, lidam com o erro durante o 
processo de ensino e aprendizagem. Segundo Alro (2010), na Matemática o 
erro está, muitas vezes, associado a processos de resolução e cálculos, como 
por exemplo:

Mas e na escola, será que valem as mesmas regras que no 
restante da sociedade? Como a escola lida com os erros? E 

particularmente na disciplina de Matemática, por que o erro parece 
causar tanta frustração e sentimento negativo?
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O resultado de um algoritmo
“A conta não está certa!”

A programação dos alunos
“Não, não esses exercícios são para amanhã!”

O emprego do algoritmo
“Você não tem que somar, e sim subtrair!”

A sequência dada de determinadas ações
“Para desenhar o gráfico, calcule primeiro 

alguns pontos da função!”

A interpretação do texto
“Não, quando o exercício é escrito desse jeito,
você tem que primeiro encontrar o valor de x!

De acordo com Correia (2010), é preciso que o educador tome uma posição 
diante do erro, refletindo sobre sua postura em relação a ele. Assim, se o erro 
for encarado a partir de uma concepção problematizadora, não será tratado 
simplesmente como uma questão reduzida ao resultado de uma operação, 
mas como uma oportunidade de desenvolver um ensino e proporcionar 
uma aprendizagem diferenciada, tirando proveito das insuficiências nas 
produções escolares para melhorar a relação entre o professor, o aluno e o 
erro. 

Cabe então à escola, ao professor, dar o passo maior em busca de uma 
Educação que valorize as vivências de cada um e tenha por objetivo 
primeiro a conscientização do ser humano, como ser social que pode 
errar, apresentando a importância que cada um tem na formação de uma 
sociedade menos excludente e mais interessada no ser e não apenas no 
fazer.

Os Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) asseguram que “o conhecimento 
matemático é fruto de um processo de que fazem parte a imaginação, os 
contraexemplos, as conjecturas, as críticas, os erros e os acertos.” (BRASIL, 
1997, p. 20). No entanto, tal conhecimento é muitas vezes apresentado de 
forma descontextualizada e atemporal. Isso acontece porque a preocupação 
de muitos matemáticos e professores que trabalham a Matemática centra-
se na comunicação de resultados corretos e acaba por esquecer, ou deixar 
de lado, o processo que o produziu, considerando o erro como sinônimo de 
fracasso, falta de atenção e desinteresse na aprendizagem.

O professor não pode ter medo de errar na escolha da 
metodologia; é preciso ousar, até porque, se ficar com medo, 
não experimentará novos modos de ensinar Matemática. 
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Matemática podem ser importantes aliados nas metodologias de ensino 
e pesquisa, pois, além de permitir que o professor conheça como se dá a 
apropriação do saber pelos estudantes, possibilita explorar as dificuldades 
dos educandos. Isso faz dos erros uma ferramenta para o aprendizado dos 
alunos. 

Diante de tal desafio, faz-se necessário buscar o ensino e a aprendizagem 
da Matemática para os anos iniciais do Ensino Fundamental que promova 
uma relação positiva com o erro e, consequentemente, com a própria 
Matemática. Torna-se uma oportunidade de transformar o erro em uma 
forma construtiva de saber, uma possibilidade de crescimento e não uma 
ferramenta de exclusão e fracasso. Nesse sentido, torna-se relevante a 
escolha de uma metodologia adequada, que leve em conta as necessidades 
dos sujeitos envolvidos no processo para o ensino da Matemática.

Nos PCNs (1997), é consensual a ideia de que não há um único caminho 
que possa ser identificado como o melhor para o ensino de qualquer 
disciplina, especialmente da Matemática. No entanto, o documento aponta 
que conhecer diversas possibilidades de trabalho em sala de aula torna-
se fundamental para que o professor construa sua prática e, a partir dela, 
descubra alternativas diferenciadas para ensinar.

Existem, atualmente, várias propostas metodológicas para o ensino 
da Matemática, destacando-se a Resolução de Problemas, os Jogos 
Matemáticos, a Etnomatemática, a Modelagem Matemática, a Investigações 
Matemáticas na sala de aula, os Projetos Matemáticos, o uso da História da 
Matemática e o uso de Tecnologias. Todas buscam promover elos entre o 
professor, o aluno e o saber, resignificando os erros produzidos pelos alunos 
e direcionando-os a uma dimensão positiva.

Nesta disciplina, serão enfocadas duas dessas tendências para o ensino da 
Matemática: a Resolução de Problemas e a Investigação Matemática na 
sala de aula, associando a elas, sempre que possível, o uso de materiais 
manipuláveis. Acompanhe!

O professor não pode ter medo de errar na escolha da 
metodologia; é preciso ousar, até porque, se ficar com medo, 
não experimentará novos modos de ensinar Matemática. 
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Seção 2 
A Resolução de Problemas, a Investigação 
Matemática e o uso de materiais manipuláveis para o 
ensino da Matemática

Objetivos de aprendizagem

 » Valorizar projetos e atividades que promovam o 
desenvolvimento do pensamento através da análise, da 
interpretação, da relação e da compreensão das relações 
matemáticas. 

 » Compreender que o trabalho com materiais manipuláveis 
deve articular teoria e prática. 

 
Inicialmente, vale lembrar que qualquer escolha metodológica está 
associada à concepção de Matemática do professor. Em outras palavras, o 
modo como o professor concebe a Matemática, seu ensino e aprendizagem 
estão ligados a um modo de ver e pensar e que, consequentemente, 
interfere em sua escolha de como trabalhar em sala de aula.

A proposta nesta disciplina é trabalhar de forma a desafiar os alunos, 
colocando-os como agentes ativos durante o processo de ensino e 
aprendizagem, levando-os a pesquisar, refletir e agir na busca dos 
conhecimentos matemáticos.

Dessa maneira, os PCNs (1997) apresentam a Resolução de Problemas 
como um dos caminhos para se ensinar Matemática em sala de aula, sendo 
considerado problema matemático uma situação que demanda a realização 
de uma sequência de ações ou operações para obter um resultado. Nesse 
sentido, deve-se entender que a solução não deve estar disponível de 
imediato, mas deve ser possível construí-la. 

Smole e Diniz (2001) colocam que a Resolução de Problemas baseia-se na 
proposição de uma situação-problema, não tendo esta resposta imediata. 
Assim, um problema pode ser compreendido como toda situação que 
permita algum tipo de problematização. Tais situações podem surgir na 
forma de atividades planejadas, jogos ou busca de informações. 
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novo conhecimento matemático devem estabelecer uma ponte entre o 
estudante e o desafio, e o aluno deverá 

[...] organizar sua atividade de resolução, buscar entre todos seus 
conhecimentos matemáticos aqueles que lhe pareçam pertinentes, 
tomar as decisões que correspondam à escolha destes, prever 
possíveis resultados etc. (PANIZZA, 2006, p. 51).

Assim, ao considerar a metodologia da Resolução de Problemas, pretende-se 
tomar o problema como ponto de partida para a aprendizagem matemática, 
compreendendo os conceitos matemáticos a partir da exploração de 
determinadas situações-problema. 

Adotando essa metodologia, o professor favorecerá o desenvolvimento das 
habilidades de pensar e interpretar os enunciados, de construir estratégias 
e encontrar significados que ajudem a resolver os problemas. Todas 
essas habilidades promovem a construção da autonomia do pensar, da 
criatividade e do raciocínio lógico.

Durante o processo reflexivo, que envolve a resolução de um problema, os 
erros apresentados pelos alunos devem ser considerados e transformados 
em outras situações-problema. Para tanto, deve ocorrer o diálogo entre 
professor e alunos, objetivando uma situação de aprendizagem. Dessa 
forma, o diálogo será fundamental para o desenvolvimento de Investigações 
Matemáticas na sala de aula. 

Investigar é realizar uma pesquisa baseada em vestígios com o objetivo de 
encontrar respostas e soluções para uma determinada situação. A partir 
dessa ideia, o termo investigação pode assumir papéis diferentes de acordo 
com o contexto, como uma investigação jornalística, uma investigação 
científica, uma investigação criminal, entre outras.

Figura 1.1 – Processo reflexivo
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Na Matemática, a investigação tem o propósito de descobrir 
relações entre objetos matemáticos para encontrar 

semelhanças, diferenças, propriedades, etc.

A metodologia chamada de Investigações Matemáticas propõe o 
levantamento de conjecturas, a reflexão e a formalização dos conhecimentos 
matemáticos pelos alunos, a partir de questões matemáticas intencionais 
ligadas a todos os conteúdos.

A investigação matemática se desenvolve em torno de um problema ou de 
uma combinação de problemas. Nesse sentido, Investigações Matemáticas 
muito se aproximam da Resolução de Problemas, e por isso é interessante 
que o aluno seja estimulado a realizar atividades baseadas nessas duas 
metodologias. Perceba que uma investigação pode nascer até mesmo de 
uma simples resolução de exercícios. 

Você sabe qual é a diferença entre exercício e problema? 

Segundo Polya (2006), a diferença se baseia no método de resolução, pois 
exercícios preveem ações específicas, e os problemas não, pois precisam 
de análise e interpretação em cada situação. Por isso, as Investigações 
Matemáticas, como metodologia de ensino e aprendizagem, contribuem 
para o desenvolvimento do espírito genuíno de atividade matemática. O 
aluno se vê como um verdadeiro matemático, não apenas na formulação de 
conjecturas e contestações, mas também na argumentação e apresentação 
dos resultados para o professor e os colegas.

Lerner (apud CARVALHO, 2005, p. 30) defende que “seria conveniente 
formular às crianças (e com elas) problemas dos mais diversos tipos, que 
reflitam a variedade de situações problemáticas que possam apresentar-se 
na vida cotidiana.” 

Quando se trabalha com um problema, naturalmente o objetivo é resolvê-
lo. Entretanto, ao tentar resolver um problema, muitas outras descobertas 
podem ser feitas e, em alguns casos, elas se mostram tão importantes ou 
até mais que a própria solução do problema inicial. Nos casos em que o 
problema não é resolvido, o trabalho não perde seu valor, justamente pelas 
descobertas imprevisíveis que a tentativa de resolução pode proporcionar.
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de Problemas, pode-se afirmar que a primeira se desenvolve em quatro 
momentos, tal como acontece com a segunda. Acompanhe!

 
 
 

MOMENTO 1

Reconhecimento 
e compreensão 

da situação

Momento da exploração inicial e da 
compreensão do problema, onde 
deverão ser reconhecidos e organizados 
os dados e explorada a situação a ser 
investigada. 

MOMENTO 2

Elaboração de 
um plano de ação

Ocorre através da formulação de 
questões que levem à possível solução 
da situação investigada e conjecturas 
para construir afirmações a partir destas.

MOMENTO 3

Execução do 
plano de ação

Trata da execução do plano em si, 
onde se desenvolvem e  se solucionam 
as questões propostas levando a um 
possível refinamento das conjecturas.

Esquema adaptado de Polya (2006)

MOMENTO 4

Finalização 
e avaliação

Momento em que se informa a solução, 
justificando as conjecturas e avaliando o 
desenvolvimento, num retrospecto, onde 
a solução é minuciosamente examinada 
e demonstrada, concluindo com uma 
avaliação da investigação realizada.

É comum esses momentos se apresentarem ao mesmo tempo, formando 
uma amálgama de informações, mas é importante procurar definir cada 
momento para clarear o processo de investigação. Diversas atividades 
podem ser realizadas em cada um desses momentos. Observe o seguinte 
exemplo:

Os alunos das turmas do 4º ano de uma escola estão preparando uma 
pasta personalizada para arquivar as atividades de Matemática feitas 
durante o bimestre. Para a construção de cada pasta, utilizam-se duas 
folhas de papel-cartão tamanho ofício, uma para a capa da pasta 
e outra para a contracapa da pasta. Juntas, as turmas têm um total 
de 37 alunos, e cada pacote de papel cartão tem 20 folhas. Quantas 
folhas serão necessárias para a montagem de todas as pastas? E 
quantos pacotes?
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Resolução:

MOMENTO 1

Reconhecimento 
e compreensão 

da situação

Dados: 37 alunos utilizando 2 folhas cada e 
cada pacote contém 20 folhas.
Objetivo: Determinar a quantidade de folhas 
necessárias e a quantidade de pacotes.

MOMENTO 2

Elaboração de 
um plano de ação

Multiplica 37 por 2 para saber o 
total de folhas e dividir o resultado 
por 20 para saber quantos pacotes 
serão necessários.

Quantidade de folhas necessárias.

MOMENTO 3

Execução do 
plano de ação

MOMENTO 4

Finalização 
e avaliação

Para confeccionar pastas para os 37 alunos, serão 
necessárias 74 folhas de papel Canson. Como 
cada pacote desse papel contém 20 folhas, 
comprando 3 pacotes só se terá 60 folhas e ainda 
vão ficar faltando 14 folhas. Por isso, será preciso 
comprar mais um pacote, completando um total 
de 4 pacotes de papel Canson.

37
x2

74

74 20
60
14

3

A elaboração de problemas é uma tarefa muito importante, e por isso deve 
ser muito bem planejada para atingir os objetivos propostos. É necessário ter 
cuidado com os enunciados construídos, pois é comum ouvir de professores 
de Matemática que os alunos não conseguem interpretar os problemas (por 
vezes os próprios alunos dizem que não sabem). Pode-se questionar:

Como nossos alunos dos anos iniciais vão conseguir interpretar 
enunciados se não possuem o hábito de formular enunciados? 

As situações em que é possível utilizar a Resolução de Problemas e as 
Investigações Matemáticas permeiam o cotidiano escolar mais do que 
se imagina. Por exemplo, quando o professor solicita que os alunos se 
organizem em equipes com um determinado número de membros, ele já 
está propondo a resolução de um problema. O fato de acreditar que um 
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livros acaba impedindo o professor de trabalhar com situações variadas, em 
que o aluno precisaria criar estratégias diversificadas para resolver.

Desde a Educação Infantil devem-se oportunizar situações de investigação 
e resolução de problemas para os alunos. A resolução poderá acontecer 
oralmente ou por meio de registros escritos, como desenhos, símbolos 
matemáticos já conhecidos, etc. 

Veja um exemplo de como é possível o trabalhado com imagens:

1. Observe a cena e identifique a quantidade de:

2. Quantos macacos há a mais que tartarugas? _____________

3. Qual a diferença entre a quantidade de leões e a de rinocerontes? ___________

4. Quantos pinguins faltam para completar 10? _____________

ZOOLÓGICO
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Outro ponto importante é a contextualização dos conteúdos, pois ao se 
deparar com uma situação de investigação e/ou resolução de problemas, o 
aluno deverá estabelecer relações, dando significado ao desafio proposto. 
É preciso possibilitar aos alunos situações em que eles possam pensar 
em diferentes estratégias de resolução, inclusive escolhendo recursos 
variados (desenhos, gráficos, tabelas, textos, esquemas, materiais concretos, 
filmagens, fotografias, entre outros).

Devido às ambiguidades linguísticas, o professor deve evitar fazer 
associações entre palavras-chave e operações. É preciso criar situações 
diferenciadas para que os alunos compreendam e desenvolvam um mesmo 
problema, utilizando estratégias diferentes em vez de orientar os alunos a 
relacionar determinadas palavras a uma operação. Observe um exemplo:

Vitor deu quinze figurinhas para um amigo e ficou com cinco. Quantas 
figurinhas ele tinha?

O verbo dar remete à ideia de uma subtração; entretanto o aluno errará, 
se realizar essa operação para resolver a situação, ao invés de interpretar o 
sentido da palavra na frase e concluir que deveria adicionar as quantidades. 

Na situação apresentada a seguir, com o mesmo verbo, o procedimento já 
seria a subtração. Acompanhe!

Vitor tinha quinze figurinhas e deu 5 para seu amigo. Com quantas 
figurinhas ele ficou?

Neste caso, quando o aluno realizar a interpretação da situação, saberá a 
quantidade inicial e a quantidade que foi tirada para dar ao amigo, então o 
que lhe restou é o resultado da subtração.

Perceba a necessidade de se trabalhar a interpretação do enunciado e não 
apenas valorizar a compreensão de palavras-chave. Carvalho (2005, p. 20) 
apresenta que “é importante sempre considerar que não existem palavras-
chave para resolução de problemas, e sim todo um texto, um enunciado, 
que deve ser interpretado para se traçar uma estratégia de resolução”.

Espera-se que o professor que trabalhe com Resolução de Problemas 
e a realização de Investigações Matemáticas não se limite somente a 
elas. Durante todo o processo de ensino e aprendizagem, há lugar para 
exercícios, projetos, histórias, materiais manipuláveis, além de problemas 
e investigações. O grande desafio está em articular essas diferentes 
propostas e construir um currículo equilibrado, que tenha condições de 
promover o desenvolvimento do conhecimento matemático dos alunos, 
independentemente dos níveis de desempenho. 
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que também contribui para uma aprendizagem que ofereça significados 
aos alunos. Os materiais manipuláveis são considerados de grande valor 
no ensino da Matemática nos anos iniciais do Ensino Fundamental, pois 
oferecem aos alunos oportunidades de vivenciar experiências práticas.  

Ao longo dos próximos capítulos, você encontrará algumas propostas 
pedagógicas para que esses materiais não sejam apenas motivacionais, mas 
ofereçam significados ao processo de ensino e aprendizagem da Matemática, 
promovendo o desenvolvimento do raciocínio lógico. Para tanto, você, futuro 
professor, precisa vivenciar experiências na formação inicial que promovam 
essas atividades mentais com os materiais manipuláveis, conhecendo o 
porquê, o como e o quando colocá-los em prática no cenário da sala da 
aula.  Para Lorenzato, o uso correto de materiais manipuláveis promove 

[...] uma aprendizagem com compreensão, que tenha significado 
para o aluno, diminuindo, assim, o risco de serem criadas ou 
reforçadas falsas crenças referentes à matemática, como a de ser 
ela uma disciplina “só para poucos privilegiados”, “pronta”, “muito 
difícil”, e outras semelhantes. Outra consequência provável se 
refere ao ambiente predominante durante as aulas de matemática, 
onde o temor, a ansiedade ou a indiferença serão substituídos pela 
satisfação, pela alegria ou pelo prazer. Mas talvez, o mais importante 
efeito será o aumento da autoconfiança e a melhoria da autoimagem 
do aluno. (LORENZATO, 2009, p. 35).

As propostas de trabalho aqui apresentadas buscam habilitar o aluno 
na capacidade de não só repetir ou refazer, mas também de ressignificar 
situações novas, de adaptar e transferir seus conhecimentos matemáticos 
para resolver problemas.

Figura 1.2 – Materiais manipuláveis
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Trabalhando com tais metodologias, o aluno desenvolve, mediante 
o raciocínio lógico, a elaboração de estratégias próprias de análise, 
interpretação, estimativas, cálculo mental e orientação espacial. Além 
disso, esses métodos possibilitam a formação de pontos de vista próprios, 
permitindo uma expressão crítica.

 » O ensino e a aprendizagem de Matemática nos anos iniciais deve 
promover uma relação positiva em relação ao erro. 

 » A própria Matemática pode tornar-se uma oportunidade de 
transformar o erro em uma forma construtiva de saber, uma 
possibilidade de crescimento, e não uma ferramenta de exclusão 
e fracasso. 

 » A escolha de uma metodologia adequada para o ensino de 
determinados conteúdos matemáticos contribui significativamente 
na relação do aluno com o erro.

 » A metodologia de Resolução de Problemas trata de situações 
que não possuem respostas imediatas, ou seja, ela se baseia em 
situações que permitam algum tipo de problematização, as quais 
podem surgir na forma de atividades planejadas, jogos ou busca 
de informações. 

 » Os PCNs (1997) apresentam problema matemático como uma 
situação que demanda a realização de uma sequência de ações 
ou operações para obter um resultado. Nesse sentido, deve-se 
entender que a solução não está disponível de imediato, mas que 
é possível construí-la.

 » Problemas que envolvem a aprendizagem de um novo 
conhecimento matemático devem estabelecer uma ponte entre o 
estudante e o desafio onde o erro não é valorizado. 

 » A metodologia de Resolução de Problemas considera o problema 
como ponto de partida da aprendizagem Matemática. Através dela, 
o aluno é levado a pensar e interpretar os enunciados, construir 
estratégias e significados que o ajudem a resolver os problemas, 
desenvolvendo a autonomia do pensar, a criatividade e o raciocínio 
lógico, não pela mera reprodução de conhecimentos, mas através 
de um processo reflexivo. 

Síntese do capítulo
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inclusive sendo possível transformá-lo em uma situação-problema, 
em um diálogo entre professor e alunos e por fim em uma nova 
situação de aprendizagem.

 » Nos momentos de resolução de problemas, acontecem as 
investigações matemáticas, onde, a partir de questões matemáticas 
intencionais ligadas aos conteúdos, o aluno realiza o levantamento 
de conjecturas, reflexão e formalização dos conhecimentos 
matemáticos. 

 » O uso de materiais manipuláveis é outra metodologia que desperta 
interesse nos alunos. Para que esse trabalho seja significativo no 
processo de aprendizagem, é necessária a promoção de uma 
atividade mental, onde o professor precisa conhecer o porquê, o 
como e o quando colocá-los em prática no cenário da sala da aula.  

Você pode anotar a síntese do seu processo de estudo nas linhas a seguir:
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1. Com base no que você estudou ao longo da disciplina, explique o que são 
situações-problema.

2. Explique em que consiste a metodologia de ensino denominada 
Investigações Matemáticas na sala de aula.

Atividades de aprendizagem
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3. Com base nos seus estudos e nos conhecimentos apreendidos, descreva 
como o erro pode contribuir com o processo de ensino e aprendizagem 
da Matemática.

4. Você pode verificar que existem muitos modos de se ensinar Matemática; 
descreva aquele que lhe pareça mais adequado e justifique sua escolha.
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5. Baseado nos estudos realizados, observe as duas situações apresentadas 
a seguir e diga qual delas considera o erro como algo positivo para o 
ensino da Matemática. Justifique sua escolha.

Uma sugestão de leitura que contribui com o debate levantado neste 
capítulo é o seguinte artigo disponível na internet:

D’AMBRÓSIO, Beatriz S. Como ensinar matemática hoje? Temas e Debates. 
SBEM- Sociedade Brasileira de Educação Matemática, ano II, n. 2, Brasília, 
1989, p. 15-19.

Além desse material, sugerimos a leitura dos seguintes livros:

ANTUNES, Celso. Jogos para a estimulação das múltiplas inteligências. 
Petrópolis: Vozes, 1999.

Professor 1 Professor 2

Isso está errado, faça de novo! 

Menino você nunca acerta!

Tem um erro nas suas contas! 

Veja, será que esse resultado está de 
acordo com o enunciado?

Aprenda mais...
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resolução de problemas matemáticos em sala de aula. Petrópolis: Vozes, 
2005.

MACEDO, Lino; PETTY, Ana Lúcia Sicoli; PASSOS, Norimar Christe. Os jogos e 
o lúdico na aprendizagem escolar. Porto Alegre: Artmed, 2005.

SMOLE, Kátia Stocco. Jogos de matemática de 1º ao 5º ano. Porto Alegre: 
Artmed, 2007.





Múltiplos e Divisores: suas aplicações e seu ensino 

Objetivo geral de aprendizagem

 » Entender os conceitos de múltiplos e divisores de 
números naturais e os algoritmos para os cálculos de 
Mínimo Múltiplo Comum e Máximo Divisor Comum.

Seções de estudo

Seção 1 – Múltiplos de um número natural

Seção 2 – Divisores de um número natural

Seção 3 – Aplicações do M.M.C. e do M.D.C. em situações-
problema

Você sabe o que são números primos? E o que é múltiplo de um número natural? E o que é 
divisor de um número natural? Neste capítulo, você poderá compreender melhor esses conceitos 
matemáticos e algumas possibilidades de sua utilização para a resolução de muitas situações-
problema presentes no cotidiano escolar.

2
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A Matemática, sendo concebida como uma ferramenta para resolver 
distintas situações-problema, acaba por dar significado a seu ensino. Para 
tanto, o professor precisa mobilizar os conhecimentos e a investigação 
dos alunos para que expressem suas ideias acerca dessas situações. Para 
que essa prática pedagógica aconteça, devem ocorrer durante o processo 
perguntas do tipo: “Como vocês resolveriam?”, “O que vocês acham?”, para 
que, como defendido por Nacarato (2009), seja promovida a produção de 
significados matemáticos. Num contexto de negociação de significados, 
é importante compreender que professores e alunos têm experiências e 
conhecimentos diferentes. O professor é quem detém o conhecimento a ser 
ensinado, quem consegue estabelecer relações com outros conceitos e já 
tem uma expectativa e uma intencionalidade ao propor uma situação a ser 
resolvida. O aluno é o aprendiz, aquele para quem, muitas vezes, o conceito 
matemático não tem sentido algum. Ao longo deste capítulo, você estudará 
como a Matemática escolar pode ganhar significados e servir de ferramenta 
para resolver problemas no cotidiano de muitos grupos sociais.

Seção 1 
Múltiplos de um número natural

Objetivos de aprendizagem

 » Entender o significado de múltiplo de um número natural.

 » Compreender o significado de Mínimo Múltiplo Comum.

 
Para ilustrar e dar encaminhamento ao estudo a ser realizado, observe 
cada uma das situações apresentadas abaixo, bem como as discussões que 
podem ser levantadas a partir delas.
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No início do ano letivo, uma escola particular promove a recepção dos 
novos alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, distribuídos em 3 
turmas estruturadas. A turma A é composta por 30 alunos, a turma B por 
42 alunos, e a turma C por 48 alunos.  Durante uma semana a escola 
promove uma integração entre as turmas. Para isso, a equipe pedagógica 
planeja várias atividades, utilizando vários recursos de forma a minimizar 
os gastos. Como poderia de�nir o número de equipes que devem conter o 
mesmo número de alunos, isto com o maior número possível de alunos 
por equipe?

Situação-problema 1

Em um terminal rodoviária, os ônibus da empresa A partem para o bairro a 
cada 30 minutos, e os ônibus da empresa B partem para o mesmo bairro a 
cada 45 minutos. Supondo que dois ônibus, um de cada empresa, partem 
juntos às 7 horas da manhã, depois de quanto tempo os ônibus das duas 
empresas devem partir juntos novamente?

Situação-problema 2

A partir dessas situações tornam-se necessárias algumas reflexões. 
Acompanhe e pense como você responderia os seguintes questionamentos:

Inicialmente, essas perguntas não precisam ser todas resolvidas; você poderá 
tentar, mas a proposta é explorar os conceitos matemáticos necessários 
para uma criança resolver situações-problema como as apresentadas. 
Elas envolvem os conceitos de múltiplo, divisor, conjunto dos múltiplos, 
conjunto dos divisores, números primos, números compostos, mínimo 
múltiplo comum e máximo divisor comum.

Você lembra quando e como aprendeu esses conceitos? 
Será que seus alunos não podem inventar um modo ainda mais fácil de 

resolver tais situações? 
Existe um único modo de resolver essas situações?

O que você achou das duas situações? 
Como você resolveria cada uma dessas situações? 
Que conceitos matemáticos são necessários para resolver as 

situações propostas? 
Qual seria o algoritmo matemático para resolver essas situações? 
Por que essas duas situações? 
Por que necessitamos dos algoritmos?
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As resoluções das situações-problema apresentadas serão feitas quando 
você conhecer todos os conceitos necessários para suas resoluções, usando 
algoritmos específicos. Para Centurion (1995), “algoritmo é uma sequência 
de etapas que fazem parte de uma instrução exata a ser seguida; essa 
sequência facilita a resolução.” O propósito aqui é mostrar que a Matemática 
desenvolveu modos que facilitam e agilizam a resolução de situações-
problema, mas que esse fato não invalida outros modos de se resolver e 
nem a prática pedagógica da investigação.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o primeiro contato com os 
múltiplos de um número natural começa na operação de multiplicação, no 
momento em que se estuda a tabuada de multiplicação. Primeiramente, 
relembre o que é um número natural:

 

Um número é dito natural quando permite contar os 
elementos de um determinado conjunto. Assim, os 

números naturais são utilizados para contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6,...,102, 
103,..., 1025,..., 22288877,... . Cada um desses números permite fazer 
a contagem de um determinado conjunto, ou seja, responder a 
perguntas do tipo: Quantos são? 

Essa prática de contagem começou com o homem pré-histórico e foi se 
desenvolvendo no decorrer dos séculos. Hoje, o sistema de numeração 
decimal indo-arábico usado é fruto dessa experimentação do homem 
em relação ao mundo físico, principalmente na necessidade de contar os 
objetos que o cerca. (BITTAR, 2005).

Quando ocorre a multiplicação de número natural por outros números 
naturais, os produtos resultantes são chamados de múltiplos deste 
determinado número. Para a construção desse conceito com os alunos, 
é possível recorrer às Barrinhas de Cuisenaire. Centurion (1995) aponta 
algumas sugestões de atividades que utilizam este material manipulável. 
Abaixo, são apontadas algumas atividades semelhantes às descritas por ele. 
Observe:

Considere, por exemplo, a barrinha verde bandeira (3 unidades). Agora,  
repita-a duas vezes, três vezes, quatro vezes e cinco vezes:

Cada comprimento de 
barrinha está associada a 
uma cor diferente, sendo 
a barra branca associada 

a 1 unidade (barra 1); a 
vermelha, a 2 unidades 

(barra 2); a verde bandeira, 
a 3 unidades (barra 3); a 

rosa, a 4 unidades (barra 
4); a amarela, a 5 unidades 

(barra 5); a verde musgo, 
a 6 unidades (barra 6); 

a preta, a 7 unidades 
(barra 7); a marrom, a 8 

unidades (barra 8); a azul, 
a 9 unidades (barra 9) e 
a laranja a 10 unidades 

(barra 10).
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Veja que para os múltiplos de 3 ilustrados no quadro acima:

 » 0 não tem nenhuma barrinha verde bandeira;

 » 3 tem uma barrinha verde bandeira;

 » 6 tem duas barrinhas verde bandeira; 

 » 9 tem três barrinhas verde bandeira;

 » 12 tem quatro barrinhas verde bandeira;

 » 15 tem cinco barrinhas verde bandeira, e assim por diante.

Você poderá desenvolver essa atividade com as demais Barrinhas de 
Cuisenaire, assim poderá construir as demais tabuadas da multiplicação 
com esse material manipulável estruturado.

Observe que seria possível continuar repetindo a barrinha verde bandeira 
mais vezes, 6, 7, 8, 9, ..., 100, e assim por diante, pois essa repetição é infinita. 
Diante dessa dimensão infinita, utiliza-se uma simbologia que é apropriada 
para representar o conjunto dos múltiplos de um número natural:

Situação
Multiplicação
(Linguagem Matemática) Comentários

0 x 3 = 0 unidades 0 é múltiplo de 3

BARRA 3 1 x 3 = 3 unidades 3 é múltiplo de 1
3 é múltiplo de 3

BARRA 3 BARRA 3 2 x 3 = 6 unidades

BARRA 3 3 x 3 = 9 unidades 9 é múltiplo de 3

BARRA 3 4 x 3 = 12 unidades

BARRA 3 5 x 3 = 15 unidades

BARRA 3 BARRA 3

BARRA 3 BARRA 3 BARRA 3

BARRA 3 BARRA 3 BARRA 3 BARRA 3

6 é múltiplo de 2
6 é múltiplo de 3

12 é múltiplo de 4
12 é múltiplo de 3

15 é múltiplo de 5
15 é múltiplo de 3

M(o número)={  , , , ...}  “M” representa o 
conjunto dos múltiplos. 

Entre parênteses é apontado o número 
cujos múltiplos serão enumerados. 

A enumeração é colocada 
entre chaves, separada por 
vírgula e se encerra com três 
pontos que representam a 
dimensão in�nita.
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Veja, por exemplo, como ficariam na linguagem matemática os múltiplos 
de 3 escritos na forma deste conjunto:

M (3)={0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,...}

Observe, também, como ficariam os conjuntos dos múltiplos de 2, 5 e 12!

M (2) ={0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,...}
M (5) ={0,5,10,15,20,25,30,35,...}
M (12) ={0,12,24,36,48,56,60,72,84,...}

Outro material manipulável que pode ser explorado para o trabalho com 
os múltiplos de um número natural é o Material Dourado. Veja a seguir 
algumas possibilidades de trabalho com esse material:

Veja que são apresentadas duas possibilidades para construção do 
conceito de múltiplo de um número natural usando materiais manipuláveis 

Situação Multiplicação
(Linguagem Matemática) Comentários

0 x 3 = 0 unidades 0 é múltiplo de 3

1 x 3 = 3 unidades 3 é múltiplo de 1
3 é múltiplo de 3

2 x 3 = 6 unidades

3 x 3 = 9 unidades 9 é múltiplo de 3

4 x 3 = 12 unidades

5 x 3 = 15 unidades

6 é múltiplo de 2
6 é múltiplo de 3

12 é múltiplo de 4
12 é múltiplo de 3

15 é múltiplo de 5
15 é múltiplo de 3

Realizamos a troca de 10 cubinhos por uma barra

Realizamos a troca de 10 cubinhos por uma barra

O Material Dourado é 
composto por cubinhos 

que representam as 
unidades, barrinhas que 

representam as dezenas, 
placas que representam 

as centenas e cubo grande 
que representa a unidade 

do milhar.

Lembre-se sempre de que você é o mediador desse 
processo de ensino e aprendizagem e poderá fazer com que 
os alunos percebam as diferenças e as semelhanças existentes 
entre os múltiplos de dois ou mais números. 
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poderá usar da criatividade e desenvolver outros materiais não estruturados 
para o ensino desse conceito.

Qualquer número natural pode ter o seu conjunto de múltiplos construído 
com materiais e linguagem matemática, mas o importante é você saber que:

 » o zero é múltiplo de todo o número natural;

 » todo o número é múltiplo de si mesmo;

 » o conjunto dos múltiplos de zero é um conjunto unitário, cujo 
único elemento é o próprio zero.

Durante a construção do conjunto dos múltiplos de um número natural, é 
fundamental que você, futuro professor, elabore questionamentos acerca 
desses múltiplos.

Conjunto de múltiplos comuns a dois ou mais números

Quando for observado que os alunos dominam o conceito do conjunto dos 
múltiplos, poderá então ser feita a comparação entre dois ou mais conjuntos 
de múltiplos desses números. O conjunto de múltiplos comuns de dois ou 
mais números é aquele em que os múltiplos são encontrados em ambos os 
conjuntos comparados, ou seja, os números que se repetem no conjunto 
dos múltiplos de ambos os números. Essa característica pode ser explorada 
durante a construção dos conjuntos dos múltiplos, elencando as diferenças 
e semelhanças entre eles.

Acompanhe a seguir como comparar e encontrar os múltiplos comuns aos 
números 2 e 3:

M(2)={0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,...}
M(3)={0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,...}

Lembre-se sempre de que você é o mediador desse 
processo de ensino e aprendizagem e poderá fazer com que 
os alunos percebam as diferenças e as semelhanças existentes 
entre os múltiplos de dois ou mais números. 
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Observe os conjuntos dos múltiplos acima! Compare-os! Perceba que nos 
dois conjuntos de múltiplos encontram-se vários valores em comum. Esses 
valores que se repetem em ambos os conjuntos são chamados de múltiplos 
comuns a 2 e 3. Sua representação fica da seguinte forma:

M(2,3)={0, 6,12,18,24,...}

Note que assim como cada um dos conjuntos dos múltiplos é infinito, 
o conjunto dos múltiplos comuns também é infinito. O zero é o menor 
múltiplo comum de qualquer conjunto de múltiplos de números naturais, 
portanto, sempre será um dos múltiplos comuns. 

Ao se compararem três números naturais, sejam esses números 2, 3 e 6, 
observe como seria determinado o conjunto dos múltiplos comuns a esses 
números.

M(2)={0,2,4,6,8,10,12,14,16,18,20,22,24,26,28,30,...}
M(3)={0,3,6,9,12,15,18,21,24,27,30,33,36,39,42,45, ...}
M(6)={0,6,12,18,24,30,36,42,48,54,60,66,72,78,84,...}

Perceba que existem múltiplos que se repetem nos três conjuntos. Assim, o 
conjunto dos múltiplos comuns pode ser representado da seguinte forma:

M(2,3,6)= {0,6,12,18,24,30,...}

Nos dois casos apresentados, observe a existência de vários múltiplos 
comuns a dois ou mais números. Depois de compreendido esse conceito 
pelos alunos, torna-se conveniente que você explique a eles que, de todos os 
múltiplos comuns, apenas o menor deles, diferente de zero, é que auxilia na 
resolução de várias situações. Descobrir o menor múltiplo comum, significa 
definir o Mínimo Múltiplo Comum, simbolizado por M.M.C.. A definição 
deste número, o M.M.C., como estudado até aqui, foi feita por comparação 
de elementos. 

Retomando o cálculo dos múltiplos comuns a 2 e 3, o Mínimo Múltiplo 
Comum (M.M.C.) será:  

M.M.C.(2,3)=6

O mesmo ocorre onde foram enumerados os múltiplos comuns de 2, 3 e 6, 
sendo o Mínimo Múltiplo Comum (M.M.C.):

M.M.C.(2,3,6)=6
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M.M.C. de números naturais como 420 e 315. Isso porque a comparação 
fica demasiada trabalhosa, pois demanda tempo apesar de ser simples. O 
mais indicado nesses casos é a utilização do método de decomposição 
em números primos, que consiste no desenvolvimento de algoritmo que 
é rápido e eficiente para determinação do M.M.C. de quaisquer números 
naturais. Como o conceito de número primo será estudado na próxima 
seção, então será retomada a definição do M.M.C. por esse outro método.

Seção 2 
Divisores de um número natural

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o significado de número primo.

 » Entender o significado de divisores de um número natural.

 » Verificar o que significa Máximo Divisor Comum.

 
Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o primeiro contato com os 
divisores de um número natural começa na operação de divisão e o material 
Cuisenaire pode ser utilizado para favorecer a construção desse conceito. 
Para isso, devem-se desenvolver atividades de comparação de barrinhas, 
fazendo com que os alunos comprovem que existem outros modos de se 
representar cada uma das Barrinhas do Cuisenaire.

Para ilustrar, considere a barrinha marrom, que representa 8 unidades (BARRA 
8). Verifique a seguir com que outras barrinhas é possível representá-la:
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BARRA 8

B. 1 B. 1 B. 1 B. 1 B. 1 B. 1 B. 1 B. 1

Modo 1
8 = 1 x 8 (8 brancas – BARRA 1)

BARRA 8

Modo 2
8 = 2 x 4 (4 vermelhas – BARRA 2)

BARRA 8

Modo 3
8 = 4 x 2 (2 roxas – BARRA 4)

BARRA 2

BARRA 4 BARRA 4

BARRA 2 BARRA 2 BARRA 2

Note que esses três modos de representar indicam que 8 unidades podem 
ser representadas por barrinhas menores, ou seja, combinando outras 
peças do Cuisenaire. Os valores representados por essas barras menores, 
que podem substituir a barra inicial, são chamados divisores do número. 
Então, as barras divisoras da BARRA 8 são as barras branca, vermelha e roxa.

Agora, tome como exemplo a barrinha preta que, representa 7 unidades 
(BAARA 7), e verifique que barrinhas podem compô-la:

Note que nesse caso existe um único modo de compor a BARRA 7 com 
outras barras desse material, ou seja, dividi-la. Para isso, foi usada somente a 

BARRA 7

B. 1 B. 1 B. 1 B. 1 B. 1 B. 1 B. 1

7 = 1 x 7 (7 brancas – BARRA 1) 
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BARRA 7 só terá como divisor a BARRA 1.

Observe que o mesmo ocorrerá com as barrinhas vermelha, 2 unidades 
(BARRA 2),verde bandeira, 3 unidades (BARRA 3) e amarela, 5 unidades 
(BARRA 5). Então, existem dois tipos de composição, uma com mais de 
um modo e outra com um único modo. Essa característica é que define os 
números primos e os números que não são primos, ou seja, números que 
possuem mais de dois divisores são chamados de números compostos.

Um número é dito primo quando possuir somente dois 
divisores, o um (1) e o próprio número. 

Será interessante que você, futuro professor, construa com seus alunos o 
conjunto dos números primos menores que 100. Um dos métodos existentes 
para obtenção desse conjunto é conhecido como Crivo de Eratóstenes.

Para utilização desse método, os alunos devem conhecer os critérios de 
divisibilidade, conhecimento que lhes ajudará em sua vida acadêmica em 
várias situações, principalmente quando se trabalham questões de divisão 
e operações com frações. Por essa razão serão apresentados a seguir os 
principais critérios de divisibilidade e logo depois como realizar o Crivo de 
Eratóstenes. Acompanhe!

Divisibilidade Critérios Exemplos

Por 2

Por 3

Por 4

Um número é divisível por 2 se ele é 
par, ou seja, se o algarismo que 
ocupa a posição das unidades é 0, 
2, 4, 6 ou 8 (termina nestes 
algarismos).

Um número é divisível por 3 se a 
soma de seus algarismos é divisível 
por 3.

Um número é divisível por 4 se o 
número formado pelos seus dois 
últimos algarismos, ou seja, os 
algarismos que ocupam a posição 
da dezena e unidade,  é divisível por 
4.

O número 1.288 é divisível por 2, pois  a 
posição das unidades  é ocupada pelo 
algarismo 8. Já o número 359 não é divisível 
por 2, pois  a posição das unidades é ocupada 
pelo algarismo 9, que não é número par.

132 é divisível por 3 pois 1+3+2=6 que é 
divisível por 3, já o número 353 não é divisível 
por 3, pois 3+5+3=11 que não é divisível por 
3.

1324 é divisível por 4, pois 24 é divisível por 
4, já 8971 não é divisível por 4 pois 71 não é 
divisível por 4.
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Divisibilidade Critérios Exemplos

Por 5

Por 6

Por 8

Por 9

Por 10

Um número é divisível por 5 se o 
algarismo que ocupa a posição das 
unidades é 0 (zero) ou 5.

Como 6 = 2 x 3, um número é 
divisível por 6 se ele for par e  se a 
soma de seus algarismos é divisível 
por 3. Isto significa que deve 
obedecer aos critérios de 
divisibilidade por 2 e 3 
simultaneamente.

Um número é divisível por 8 se o 
número formado pelos seus três 
últimos algarismos é divisível por 8.

Um número é divisível por 9 se a 
soma dos seus algarismos é um 
número divisível por 9.

Um número é divisível por 10 se 
posição da unidade possuir o 
algarismo 0 (zero).

985 é divisível por 5, pois  a posição das 
unidades é ocupada pelo algarismo 5. Já 
12389 não é divisível por 5, pois a posição das 
unidades é ocupada pelo algarismo 9.

156 é divisível por 6, pois 156 é par e a soma 
de seus algarismos: 1+5+6 =12 é divisível 
por 3. Já o número 526 não é divisível por 6, 
isto porque mesmo sendo par, uma vez que o 
algarismo que ocupa a posição das unidades 
é par, ele não é divisível por 3, pois a soma de 
seus algarismos 5+2+6 = 13 não é divisível 
por 3.

78104 é divisível por 8 pois 104 dividido por 
8 resulta em 13 com resto zero. Já 5123 não é 
divisível por 8 pois 123 não é divisível por 8, 
contendo resto na divisão.

6372 é divisível por 9, pois: 6+3+7+2 =18 
que é divisível por 9. No entanto, 781 não é 
divisível por 9, pois: 7+8+1=16 que não é 
divisível por 9.

99990 é divisível por 10, pois tem 0 (zero) na 
posição das unidades. Já 100002 não possuí 0 
(zero) na posição das unidades, portanto não 
é divisível por 10.

Existem outros critérios de divisibilidade que você poderá utilizar se achar 
adequado e necessário. Agora é possível passar para a aplicação do Crivo de 
Erastótenes, e para tanto você precisa seguir alguns passos:

Passo 1: Escrever a sequência numérica de 2 até 99, excluindo os múltiplos 
de 2, que são os números pares, menos o próprio 2:

Uma observação interessante a ser feita é que o 
número 1 possui somente um divisor: ele mesmo.

2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

97 99 
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divisíveis por 3, 5, 7 e 11, ficando:

Após realizar esses dois passos, resta apenas o conjunto dos números primos 
menores que 100. Observe!

Como você pôde observar no início desta seção, uma maneira de 
determinar os divisores de um número natural é escrever todos os produtos 
que resultam nesse número e esses fatores serão os divisores. Acompanhe 
o exemplo com o número 16 e seus possíveis produtos:

Modo 1: 16=1x16 Modo 2: 16=2x8 Modo 3: 16=4x4

Esses são os três modos de se escrever os produtos que resultam no número 
16. Note que:

Com isso, tem-se que 1, 2, 4, 8, 16 são os divisores do número 16. Outro 
modo de afirmar isso é mencionar que o número 16 é divisível por 1, 2, 4, 8 
e 16.

2 3 5 7 9 11 13 15 17 19 21 23 

25 27 29 31 33 35 37 39 41 43 45 47

49 51 53 55 57 59 61 63 65 67 69 71

73 75 77 79 81 83 85 87 89 91 93 95

97 99 

{2, 3, 5, 7, 11, 13, 17, 19, 23, 29, 31, 37, 41, 43, 47, 53, 59, 61, 67, 71, 73, 79, 83, 89, 97}

Uma observação interessante a ser feita é que o 
número 1 possui somente um divisor: ele mesmo.

1 x 16 = 16               16 : 16 = 1 ou 16 : 1 = 16

2 x 8 = 16                  16 : 8 = 2 ou 16 : 2 = 8

4 x 4 = 16                  16 : 4 = 4
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O conjunto dos divisores de um número é normalmente indicado da 
seguinte maneira:

No caso do número 16, o conjunto dos divisores fica da seguinte forma:

Observe ainda que quando o conjunto dos divisores do número 16 é 
ordenado, é possível verificar que:

 » o produto do primeiro termo com o último termo resulta no 
número 16;

 » o produto do segundo termo com o penúltimo termo resulta no 
número 16;

 » o quadrado do termo central, ou produto dele por ele mesmo, 
resulta no número 16.

Note que essa característica se repetirá no conjunto dos divisores de 
qualquer número natural. Observe que se 16 é múltiplo de 2, então 2 é 
divisor de 16, ou seja, as ideias de múltiplos e divisores estão conectadas. 

Além disso, o número 16 não é um número primo, pois possui mais de dois 
divisores e dessa forma é classificado como um número composto. Isso 
significa que é possível decompô-lo em fatores primos. O algoritmo que 
representa essa divisão ou decomposição é apresentado através de uma 
barra na vertical, onde ocorrem divisões sucessivas possíveis com o número 
16. Veja como ficaria:

D (o número)={  , , , ...}  “D” representa o 
conjunto dos divisores. 

Entre parênteses é apontado o número 
cujos divisores serão enumerados. 

A enumeração é colocada entre 
chaves, separada por vírgula. 
Perceba que o conjunto dos 
divisores de um número possui 
uma dimensão �nita.

 

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

1x16=16

2x8=16

4x4=16
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Resultados da divisão Divisores primos

8        2
4        2
2        2
1

16        2

Então, utilizando divisões sucessivas, o número 16 pode ser escrito da 
seguinte forma: 

16 = 2 x 2 x 2 x 2

Veja outros exemplos:

Pense que, para seus alunos construírem o conceito de divisores, é necessário 
que já saibam o conceito de múltiplo, por isso a importância do professor 
ser observador e diagnosticar a aprendizagem de seus alunos acerca de 
conhecimentos prévios.

É importante ressaltar que todo o número composto pode 
ser escrito como produto de primos, ou seja, é possível fazer 

sua decomposição em fatores primos.

Número composto Representação em fatores primos

26

36

210

Decomposição

26   2
13 13
  1

26 = 2 x 13 ou 26 = 13 x 2, pois a 
ordem dos fatores não altera o 
produto.

36 = 2 x 2 x 3 x 3 ou 36 = 3 x 3 x 2 x 2, 
pois a ordem dos fatores não altera o 
produto.

210 = 2 x 3 x 5 x 7 ou 210 = 7 x 5 x 3 x 2 
ou ..., pois os fatores primos podem mudar 
a posição que não altera o produto.

36 2
18 2
  9              3
  3              3
  1

210 2
105 3
  35 5
    7  7
    1
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Conjunto de divisores comuns a dois ou mais números

Encontrar o conjunto dos divisores comuns de dois ou mais números 
significa enumerar apenas os divisores comuns a ambos, ou seja, que se 
repetem nos conjuntos comparados. Acompanhe a seguir como isso pode 
ser explorado durante a construção do conjunto dos divisores, elencando as 
diferenças e semelhanças dos divisores.

Primeiramente, se encontram os divisores de cada um dos números 
separadamente:

D(16)={1,2,4,8,16}
D(40)={1,2,4,5,8,10,20, 40}

Quando se comparam os dois conjuntos, encontram-se divisores em comum 
dentre eles, e a representação do conjunto dos divisores comuns deve ser 
feita da seguinte forma:

D (16,40) = {1,2,4,8}

Note que o conjunto dos divisores de um número é sempre finito, portanto 
o dos divisores comuns também será finito. Assim, é possível determinar o 
maior divisor comum a dois ou mais números, ou seja, determinar o Máximo 
Divisor Comum (M.D.C.).

No conjunto dos divisores comuns aos números 16 e 40, é possível observar 
o maior divisor comum aos dois conjuntos, que é o número 8. Dessa forma, 
tem-se que:

M.D.C. (16 , 40) = 8

Para determinar o M.D.C., maior elemento comum aos conjuntos dos 
divisores de dois ou mais números, podem-se utilizar alguns modos, como o 
método das divisões sucessivas e o método da fatoração em números 
primos. Acompanhe a seguir alguns exemplos de como se operacionaliza 
cada um desses métodos.

Exemplo 1: Descobrir o M.D.C. dos números 16 e 40 utilizando o método 
das divisões sucessivas.
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1º Passo

2º Passo

3º Passo

Deve-se construir uma tabela e 
apontar os números 16 e 40, 
colocando sempre o maior na segunda 
linha e primeira coluna e o menor na 
segunda linha segunda coluna.

Deve-se analisar quantas vezes o 
número 16 “cabe” no 40, ou seja, 
divide-se 40 por 16. Veja que são 
2 vezes e sobram 8.

Após, veri�ca-se quantas vezes o 
resto 8 “cabe” dentro do 16, ou 
seja, divide-se 0 16 por 8. São 2 
vezes e resta zero.

40 16

40 16

2

8

40 16

0

2 2

8

8

Após encontrar o resto zero, é possível definir o maior divisor comum entre 
16 e 40, ou seja, o número que, ser efetuada a divisão, obteve-se o resto 
zero, no caso o 8. Então:

M.D.C. (16,40) = 8

Exemplo 2: Descobrir o M.D.C. dos números 16 e 40 utilizando o método 
da fatoração em números primos.

1º Passo

2º Passo

Organizar os dois números lado a lado, 
separados por vírgula e uma barra 
vertical que separa os dois números 
dos seus possíveis divisores.

Veri�car qual número primo é divisor 
dos dois números. Efetuar as divisões, 
o divisor deverá ser colocado a direita 
da barra, e os quocientes da divisão 
abaixo do número correspondente. 
Nesse caso, como os dividendos 16 e 
40 são números pares então é possível 
dividir pelo número primo 2, 
resultando em 8 e 20.

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

16,    40

16 ,   40      2
  8 ,   20 
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Assim, o maior divisor comum de 16 e 40 será o resultado da multiplicação 
realizada no último passo, sendo representado por:

M.D.C. (16 , 40) = 2 x 2 x 2 = 8

O M.D.C. de dois ou mais números pode ser encontrado através dos três 
modos apresentados, e você poderá escolher qual modo usar, ou ainda, 
poderá criar outro modo. Além de calcular, é importante que você também 
compreenda o que esse cálculo significa.

3º Passo

4º Passo

5º Passo

6º Passo

7º Passo

Os novos dividendos, 8 e 20, são 
números pares,  então também 
podem ser divididos pelo número 
primo 2, resultando em 4 e 10.

Os novos dividendos, 4 e 10, são 
números pares, então também 
podem ser divididos pelo número 
primo 2, resultando em 2 e 5.

Os novos dividendos, 2 e 5, não 
possuem divisores comuns, desta 
forma devem ser divididos um de cada 
vez por seu divisor.  Dividindo 2 pelo 
divisor primo 2 chega-se ao resultado 
1. O 5 repete-se já que não tem como 
dividir por 2.

Agora divide-se o 5 pelo divisor primo 
5, chegando-se também ao resultado 
1. Assim, �naliza-se a decomposição 
dos números 16 e 40.

Grifar e multiplicar os fatores primos 
que dividiram ambos os dividendos, ou 
seja, onde houve decomposição 
simultânea.

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

16,    40 2
  8,    20 2
  4,    10 

16,  40 2
  8,  20 2
  4,  10 2
  2,    5 

16,  40 2
  8,  20 2
  4,  10 2
  2,    5 2
  1,    5 

16,  40 2
  8,  20 2
  4,  10 2
  2,    5 2
  1,    5 5
  1,    1 

16,  40 2
  8,  20 2
  4,  10 2
  2,    5 2
  1,    5 5
  1,    1 
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números primos

Agora que você já compreendeu o que é um número primo e sabe que todo 
o número composto pode ser escrito como fatores de números primos, é 
possível compreender como pode ocorrer o cálculo do M.M.C. para dois ou 
mais números. Acompanhe!

Exemplo: Encontrar o Mínimo Múltiplo Comum de 36 e 120, ou seja, 
determinar o menor número, diferente de zero, que seja divisível por ambos. 
Para tanto, utilize a decomposição em fatores primos. Esse método prevê 
a realização da fatoração simultânea dos números envolvidos.

1º Passo

2º Passo

3º Passo

4º Passo

Organizar os dois números lado a lado, 
separados por vírgula e uma barra 
vertical que separa os dois números 
dos seus possíveis divisores.

Veri�car qual número primo é divisor 
dos dois números. Efetuar as divisões, 
o divisor deverá ser colocado à direita 
da barra, e os quocientes da divisão 
abaixo do número correspondente. 
Nesse caso, como os dividendos 120 e 
36 são números pares então é possível 
dividir pelo número primo 2, 
resultando em 60 e 18.

Os novos dividendos, 60 e 18, são 
números pares, então também 
podem ser divididos pelo número 
primo 2, resultando em 30 e 9.

Os novos dividendos, 30 e 9, são 
números divisíveis por 3, con�rma-se 
isso pelas regras de divisibilidade já 
vistas. Então ambos podem ser 
divididos pelo número primo 3, 
resultando em 10 e 3.

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

120,    36

120 ,  36    2
   60,  18 

120,  36  2
   60,  18  2
   30,    9 

120,  36  2
  60,  18  2
  30,    9  3
  10,    3 
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5º Passo

6º Passo

7º Passo

Os novos dividendos, 10 e 3, não 
possuem divisores comuns, desta 
forma devem ser divididos um de cada 
vez por seus divisores.  Dividindo 10 
pelo divisor primo 2 chega-se ao 
resultado 5. O 3 repete-se já que não 
tem como dividir por 2.

Agora, divide-se o 5 pelo divisor primo 
5, chegando-se ao resultado 1. O 3 
repete-se novamente, pois também 
não tem como  dividir por 5.

Por m, divide-se o 3 pelo divisor 
primo 3, chegando-se ao resultado 1. 
Assim, naliza-se a decomposição dos 
números 120 e 36.

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

Resultados da divisão       Divisores primos

120,  36   2
   60,  18   2
   30,    9   3
   10,    3   2
     5,    3

120,  36   2
   60,  18   2
   30,    9   3
   10,    3   2
      5,    3   5
      1,    3 

120,  36   2
  60,  18   2
  30,    9   3
  10,    3   2
    5,    3   5
    1,    3   3
    1,    1 

Assim, o menor múltiplo comum de 120 e 36 será o resultado da multiplicação 
entre todos os divisores primos que surgiram na decomposição, sendo 
representado por:

M.M.C. (120 ,36) = 2 x 2 x 3 x 2 x 5 x 3 = 360
ou

M.M.C. (120 ,36) = 2 x 2 x 2 x 3 x 3 x 5 = 360
ou

M.M.C. (120 ,36) = 23 x 32 x 5 = 360

Observe que 360 é o menor número, diferente de zero que é divisível por 
120 e por 36.  Portanto, foi possível encontrar o M.M.C. de dois números 
usando um modo rápido. Observe que essa ferramenta utiliza os conceitos 
de múltiplo, divisor, número primo e decomposição de um número em 
fatores primos. Você, futuro professor, antes de iniciar o trabalho em sala de 
aula, precisa avaliar se os alunos possuem esse conhecimento prévio.

Agora você entenderá como esses conceitos matemáticos podem ser 
contextualizados na prática pedagógica.
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Aplicações do M.M.C. e do M.D.C. em situações-
problema

Objetivos de aprendizagem

 » Entender o significado e a importância dos algoritmos do 
M.M.C. e do M.D.C..

 » Resolver situações-problema que envolvam os conceitos de 
M.M.C. e de M.D.C..

Retomam-se as situações-problema 1 e 2, do início do capítulo, que emergem 
do cotidiano de alguns grupos sociais e que podem ser incorporados no 
contexto escolar para o ensino do Mínimo Múltiplo Comum (M.M.C.) e do 
Máximo Divisor Comum (M.D.C.). Note que, para conseguir resolvê-las, foi 
necessário primeiramente mobilizar vários conceitos matemáticos para 
chegar em dois conceitos úteis às soluções, o M.M.C. e o M.D.C..

Uma escola particular no início do ano letivo promove a recepção dos novos 
alunos do primeiro ano do Ensino Fundamental, estes alunos são distribuídos 
em 3 turmas estruturadas conforme diagnóstico de suas habilidades. A 
turma A é composta por 30 alunos, a turma B é composta por 42 alunos e a 
turma C é composta por 48 alunos. Durante uma semana a escola promove 
uma integração entre as turmas. Para isso, a equipe pedagógica planeja 
várias atividades, utilizando vários recursos de forma a minimizar os gastos. 
Como poderia de�nir o número de equipes que devem conter o mesmo 
número de alunos, isto com o maior número possível de alunos por equipe?

Observe que apenas os dois divisores primos grifados 
dividiram simultaneamente os três números. Portanto, 
nesse casso, o M.D.C. (30 , 42 , 48) será dado pela 
multiplicação de apenas esses dois números, �cando:

Isso signi�ca que o número máximo de membros por 
equipe será 6 alunos, de modo que todas equipes 
tenham o mesmo número de integrantes.

Como cada turma tem um número de alunos e para formar equipes com o maior número possível de alunos é 
preciso utilizar o algoritmo do Máximo Divisor Comum entre as quantidades 30, 42 e 48. Portanto, deverá ser 
calculado o valor:

Situação-problema 1

Comentários e resolução:

M.D.C. (30, 42, 48) = ??????

M.D.C. (30 , 42 , 48) = 2 x 3 = 6

Resultados da divisão Divisores primos
30  ,  42  ,  48 2
15  ,  21  ,  24 2
15  ,  21  ,  12 2
15  ,  21  ,    6 2
15  ,  21  ,    3 3
  5  ,     7  ,    1 5
  1  ,     7  ,    1 7
  1  ,     1  ,    1 



56

CA
PÍ

TU
LO

 2

Em um terminal rodoviário, os ônibus da empresa A partem para o bairro a 
cada 30 minutos, e os ônibus da empresa B partem para o mesmo bairro a 
cada 45 minutos. Supondo que dois ônibus, um de cada empresa, partem 
juntos às 7 horas da manhã, depois de quanto tempo os ônibus das duas 
empresas devem partir juntos novamente?

Situação-problema 2

Para a determinação do M.M.C. torna-se necessário 
multiplicar todos os valores dos divisores primos que 
apareceram, �cando:

Isso signi�ca que depois de 90 minutos os dois ônibus 
das duas empresas sairão do terminal, sendo 08h e 
30min.

Observe que ambos os ônibus partem juntos às 7 horas da manhã, no entanto é preciso descobrir qual o 
próximo horário que partirão juntos. Neste caso é preciso descobrir qual o Mínimo Múltiplo Comum entre os 
tempos de cada um dos percursos, ou seja:

Comentários e resolução:

M.M.C. (30 , 45) = ?????

M.M.C. (30 ,  45) = 2 x 3 x 3 x 5 = 90

Resultados da divisão Divisores primos
30  ,  45       2
15  ,  45       3
  5  ,  15       3
  5  ,    5       5
  1  ,     1   

Mediante o estudo realizado no decorrer deste capítulo, você pode 
observar como a matemática escolar pode servir de ferramenta para 
resolver problemas no cotidiano de muitos grupos sociais. Tais ferramentas 
são significativas para o ensino; no entanto, o professor precisa mobilizar o 
conhecimento e a investigação dos alunos para que expressem suas ideias 
acerca dessas situações.

 » Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o primeiro contato 
com os múltiplos de um número natural começa na operação 
de multiplicação, no momento em que se estuda a tabuada de 
multiplicação.

 » Um número é dito natural quando permite contar os elementos 
de um determinado conjunto. Assim, os números naturais são 
utilizados para contagem: 1, 2, 3, 4, 5, 6, ..., 102, 103, ..., 1025, ..., 
22288877, ... . Cada um desses números permite fazer a contagem 
de um determinado conjunto, ou seja, responder a perguntas do 
tipo Quantos são? 

Síntese do capítulo
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números naturais, os produtos resultantes são chamados múltiplos 
desse determinado número.

 » É importante saber que o zero é múltiplo de todo o número natural; 
todo o número é múltiplo de si mesmo; o conjunto dos múltiplos 
de zero é um conjunto unitário, cujo único elemento é o próprio 
zero.

 » Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o primeiro contato com 
os divisores de um número natural começa na operação de divisão.

 » Um número é dito primo quando possuir somente dois divisores, 
o um (1) e o próprio número. Números que possuem mais de dois 
divisores são chamados números compostos.

 » É importante ressaltar que todo número composto pode ser 
escrito como produto de primos, ou seja, é possível fazer sua 
decomposição em fatores primos.

Você pode anotar a síntese do seu processo de estudo nas linhas a seguir:
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1. Você aprendeu, no decorrer do capítulo, que os materiais manipuláveis 
facilitam a compreensão do conceito de múltiplos de um número. Com 
base nessas informações, construa em sua casa e descreva abaixo como 
definir, com Material Dourado ou com as Barrinhas de Cuisenaire, os dez 
primeiros múltiplos dos seguintes números:

a) 2

b) 5

c) 6

d) 8

Atividades de aprendizagem
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2. Por que precisamos determinar o conjunto dos divisores de um número 
natural? 

3. Com o material Cuisenaire e utilizando somente peças de uma mesma 
cor, ilustre  as combinações possíveis e represente os divisores de: 

a) uma barrinha verde musgo (6 unidades);

b) uma barrinha azul (9 unidades);
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c) três barrinhas marrom (18 unidades);

d) cinco barrinhas amarelas (25 unidades); 

4. Utilizando as barrinhas de Cuisenaire, verifique se o número 23 (duas 
barrinhas laranjas e três barrinhas brancas) pode ser composto por 
outras barras de uma só cor. Indique que tipo de número é o 23. Ilustre e 
justifique sua resposta. 
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números naturais nos anos iniciais, com base nesses conhecimentos, 
descreva o que significa M.M.C. e M.D.C.? 

6. Resolva a situação-problema: Na marcenaria de Antônio, cada móvel 
demanda um tempo para a produção e entrega. A cada 3 dias, é produzida 
e entregue uma estante, a cada 4 dias um armário de 8 portas, e 6 dias 
uma cozinha. Se no dia 5 de fevereiro foi feita a entrega dos três produtos, 
após quantos dias serão entregues os três produtos novamente? Em que 
mês e dia será? Essa informação é importante, pois nesse dia seu Antônio 
precisa organizar uma escala de horários ampliando a jornada de trabalho 
de seus funcionários. 
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7. Resolva a situação-problema: Em Minas Gerais, há muitas igrejas. 
Em Ouro Preto, escutam-se os sinos de três igrejas: uma toca a cada 15 
minutos, a segunda a cada 30 minutos e a terceira a cada 1 hora. Se às 8 
horas da manhã as três igrejas bateram o sino no mesmo instante, a que 
horas os três sinos baterão juntos novamente?

8. Resolva a situação-problema:Um médico receita que três medicamentos 
sejam ingeridos pelo paciente com os seguintes intervalos: Remédio A1, 
de 3 em 3 horas, Remédio B2, de 4 em 4 horas e Remédio C3, de 6 em 
6 horas. Quando o paciente tomar os três remédios juntos, necessitará 
fazer uma refeição bastante adequada. Então, suponha que o paciente 
comece a tomar os três remédios às 7 horas da manhã, qual será o 
próximo horário de ingestão de três remédios novamente?
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pescadores. Cada um deles tem uma embarcação de pesca e navegam 
por lugares distintos. João retorna para casa de 30 em 30 dias, Sebastião 
retorna de 27 em 27 dias e Pedro de 45 em 45 dias. Os três saíram de casa 
hoje, daqui a quantos dias estarão juntos novamente?

10. Resolva a situação-problema: Maria comprou mudas de três hortaliças 
para plantar em sua horta comunitária: 72 pés de salsinha, 60 pés de 
cebolinha e 96 pés de tomates. Sua horta sempre tem canteiros com o 
mesmo número de hortaliças, então quantos canteiros serão necessários? 
Quantas hortaliças serão plantadas em cada canteiro?
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Leitura sugerida para que você possa aprofundar seus estudos e verificar 
outras formas de trabalhar em sala de aula os conceitos abordados ao longo 
deste capítulo: 

PAVANELLO, R. M. (org.) Didática nas séries iniciais do Ensino 
Fundamental: a pesquisa e sala de aula. Coleção Biblioteca do Educador 
Matemático. v. 2. São Paulo: publicação da SBEM, 2004.

Aprenda mais...



Os números racionais: aplicações e ensino de frações

Objetivo geral de aprendizagem

 » Aprofundar os conhecimentos acerca das frações, 
verificando suas propriedades e aplicações, além de 
algumas possibilidades de prática pedagógica nos anos 
iniciais do Ensino Fundamental. 

Seções de estudo

Seção 1 – Comparação de frações na reta numérica

Seção 2 – Transformação das frações em decimais

Seção 3 – A utilização de situações-problema e materiais 
manipuláveis para o ensino das operações 
fracionárias

Ao se medir qualquer objeto, que valor é possível encontrar? São valores exatos? São números 
naturais? A grande maioria dos objetos na vida real possuem medidas intermediárias. Isso 
significa que dificilmente se encontra uma pessoa com altura exata de um metro ou dois metros. 
Então, como quantificamos essas medidas? Neste capítulo, você estudará como trabalhar as 
medidas divididas em partes.

3
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O homem pré-histórico desenvolveu métodos para mensurar objetos, e as 
primeiras unidades de medidas utilizadas tiveram como base as partes do 
corpo humano. No entanto, cada ser humano tem um tamanho diferente, 
e essas medidas nem sempre podem ser quantificadas com os números 
naturais. Mediante essa problematização, surgem os números racionais 
que indicam as medidas em partes. Esses números aparecem em muitas 
situações cotidianas fora da escola, e, portanto, na sala de aula é preciso, 
por meio de situações-problema e materiais manipuláveis, relacioná-los 
com a vida das crianças. Neste capítulo, você estudará uma das formas de 
representação dos números racionais: a fracionária. Serão abordadas suas 
propriedades e operações, e apresentados alguns caminhos e estratégias 
para ensinar esse conhecimento nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 
O convite aqui é para refletir sobre diferentes práticas, utilizando diferentes 
tipos de materiais concretos, bem como diferentes metodologias. Bom 
estudo a todos!

Seção 1 
Comparação de frações na reta numérica

Objetivos de aprendizagem

 » Verificar as várias formas de representação de frações.

 » Compreender a representação de frações na reta numérica.

 » Entender como se realiza a comparação de frações utilizando 
a reta numérica.

 
Explorando determinadas situações envolvendo apenas números naturais, 
nem sempre se obtêm os resultados desejados. Nesses momentos, surge a 
necessidade do uso de números racionais como possibilidade de resposta a 
novos problemas. Os PCNs indicam que

A abordagem dos números racionais no segundo ciclo do Ensino 
Fundamental tem como objetivo principal levar os alunos a 
perceberem que os números naturais, já conhecidos, são insuficientes 
para resolver determinados problemas. (BRASIL, 1997, p. 67).
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Os números racionais podem ser representados de duas formas: fracionária 
ou decimal. Assim, é possível dizer que os números fracionários são 
identificados como parte do conjunto dos números racionais.

Para compreender o conceito de números racionais, as crianças enfrentam 
um desafio: as regras antes válidas para os números naturais, agora não 
o são mais. Tais rupturas com ideias construídas pelos estudantes acerca 
dos números naturais demandam tempo e uma abordagem adequada 
(BRASIL, 1997). Dessa forma, é bem provável que nos primeiros contatos 
com as representações fracionárias os estudantes sigam o raciocínio da 
ordenação dos números naturais. Assim, incorrem no equívoco de tentar 
associar as frações a relações como 3 > 2, levando-os a afirmações do tipo 
1/3 >1/2, o que precisa ser superado. 

Para solucionar obstáculos como esse, é preciso que você, professor, 
proponha aos estudantes situações que os levem a pensar sobre a ideia de 
fração. Retome ou discuta os conceitos envolvidos, mostrando as diferenças 
e características, como: 

Fração

Número 
fracionário

Número
Racional

Representa parte da unidade ou do 
todo, pode ser própria, em que o 
numerador é menor que o 
denominador, ou imprópria, em que o 
numerador é maior que o denominador.

É o resultado da divisão de dois 
números naturais, sendo que o 
segundo número (denominador) 
nunca deverá ser nulo.

São os números resultantes das 
divisões de dois números inteiros. 
Esses resultados podem aparecer 
como representação fracionária ou 
decimal. Os números racionais podem 
ser positivos, negativos ou nulo.

1
6

numerador
denominador

a
b

Є N
Є N e ≠ 0

..., ,...,-1 ,...,-0,4 ,...,0, ...,1, ... 3
2

-{ {
Um número racional representa o resultado de uma 
divisão entre dois números inteiros, sendo o divisor 

diferente de zero. No entanto, ao se tratar de alunos dos anos 
iniciais do Ensino Fundamental que ainda não conhecem os 
números inteiros, é possível dizer que um número racional é uma 
forma de representar a quantidade de partes de um ou mais 
inteiros. 
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É importante ressaltar que nos anos iniciais somente serão estudados pelos 
alunos os números racionais positivos com o zero. Para realizar a comparação 
entre esses números racionais, é possível utilizar a reta numérica e atividades 
com o uso de materiais manipuláveis. Inicialmente, é interessante realizar 
um trabalho que proporcione a visualização da situação que a fração 
representa com algum material manipulável. Observe as situações abaixo, 
em que se utiliza papel dobradura:

Observe que, quanto mais vezes a folha for dobrada, maior será a quantidade 
de partes em que será dividida, porém, essas partes terão tamanhos cada 
vez menores. Como na primeira dobra, se divide em 2 pedaços iguais do 
papel; na segunda dobra, 4 pedaços iguais, na terceira dobra, o papel é 
dividido em 8 partes iguais, e assim sucessivamente. 

Na sequência, dobra-se a folha novamente e ao abrir revelam-se 
quatro partes iguais e assim sucessivamente, marcando sempre a 
quantidade de vezes que a folha foi dobrada e o número de 
partes resultantes de cada dobra.

Utilizando uma folha de papel, primeiramente se dobra ao meio, 
então se abre e  observa que a marca divide a folha em  duas 
partes iguais. 

1 inteiro

1
2

1
4

1
8

É possível visualizar que 
1 inteiro é maior que 

1/2, que por sua vez é 
maior que 1/4, que é 

maior que 1/8 e assim 
sucessivamente. Observe 

essa relação ao lado: 
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de papel dobradura de tamanho igual à segunda.

A partir disso, tem-se a relação:

Depois de realizadas as duas atividades concretas, é possível fazer com 
que os alunos abram as duas folhas e contem em quantas partes elas 
foram divididas. Essas situações permitem visualizar e comparar frações de 
maneira muito simples!

Com base nessas dobraduras, você, professor, poderá problematizar 
algumas situações para os estudantes, como por exemplo:

Em seguida, devem dobrar novamente, só que 
ao meio. Ao abrir os alunos observarão que o 
papel está dividido em 6 partes iguais. Dividindo 
novamente ao meio terão um novo número de 
partes, que será maior, mas o tamanho de cada 
parte será menor.

Peça aos estudantes que dobrem o papel duas 
vezes de forma a �car dividido em três partes 
iguais quando aberto.

1 inteiro

1
3

1
6

1
12
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Ao comparar as dobraduras, é possível verificar que a primeira dobradura é 
maior que as demais. Logo, 1/2 representa a fração maior do que todas as 
outras, inclusive do que as da outra folha. Isso porque, como 1/3 é a maior 
parte da segunda folha e é menor que 1/2, ou seja, matematicamente, 
dizemos que 1/3 < 1/2.

Quanto à menor parte, é possível realizar as mesmas comparações, onde 
na primeira folha a menor parte é 1/8 e na segunda é 1/12. Observando o 
tamanho de ambas as partes, torna-se possível perceber que 1/12 é menor 
que 1/8, ou seja, 1/12 < 1/8.

A essa informação também associamos a ideia de numerador e 
denominador de uma fração. O termo denominador deriva de denominar 
e é quem dá o nome à fração, enquanto que o termo numerador lembra 
número e indica qual a quantidade de partes que se está considerando do 
todo dividido (CENTURIÓN, 2002).

Em relação à primeira folha, qual fração representa o maior 
pedaço de papel? E o menor?

1
2

1
3

Considerando o significado de uma fração como 
sendo a relação entre parte e todo, o denominador representa 
quantidade de partes iguais, na qual o todo foi dividido, e o 
numerador representa a quantidade de partes desejadas.
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Considerando o significado de uma fração como 
sendo a relação entre parte e todo, o denominador representa 
quantidade de partes iguais, na qual o todo foi dividido, e o 
numerador representa a quantidade de partes desejadas.

No exemplo 1/2, o denominador 2 indica que o todo foi dividido em duas 
partes iguais e o numerador 1 indica que, dessas duas partes, uma foi 
utilizada.

Somente quando os alunos estiverem dominando o conceito de frações e 
compreendendo como ocorre a comparação é que se torna possível pensar 
em localizar tais frações na reta numérica. Acompanhe a seguir como 
introduzir esse novo conceito.

Números racionais na reta numérica

Para construir a reta numérica, primeiramente, deve-se traçar uma reta 
utilizando a régua. Como nos anos iniciais do Ensino Fundamental só se 
trabalha com os racionais positivos e o zero, deve-se marcar na reta numérica 
os números naturais a partir do ponto de origem, ou seja: o zero. Além disso, 
a distância entre um número natural e outro é sempre a mesma, por isso o 
uso da régua é imprescindível.

Agora chega o momento de localizar as frações que, como são números 
racionais, encontram-se na reta numérica entre os números inteiros, neste 
caso, especificamente, entre os números naturais positivos. Assim, o próximo 
passo seria tentar localizar frações como: 1/2, 1/4, 1/8, entre outras.

Observe que a fração 1/2 representa exatamente a metade de 1 inteiro. 
Logo, ela se localiza entre os números zero e um. Já a fração 1/4 representa 
a metade de 1/2 e, portanto, deverá posicionar-se entre os números 0 
e 1/2. E a fração 1/8 é a menor de todas, ou seja, representa a metade de 
1/4. Portanto, o lugar que 1/8 ocupa na reta numérica fica exatamente na 
metade, entre os números zero e 1/4.

1
2

numerador
denominador

10 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14

0 11
2

1
4

1
8
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Perceba que, como os alunos realizaram anteriormente a atividade com 
dobraduras, comparando e visualizando os diferentes tamanhos que essas 
frações representam, ficou mais fácil localizá-las na reta numérica. Assim, é 
possível compreender que fração do todo é a fração que se quer representar 
na reta, para então compará-la com o todo e com as demais frações.

Atividades como essas auxiliam os alunos a perceber, por exemplo, que 

entre os números 0 e 1 existe a fração 1/2; entre os números 2 e 3 existe a 
fração 7/3; entre os números 4 e 5 existe a fração 21/5 e assim por diante.

Observe abaixo algumas frações localizadas na reta numérica:

A partir do desenho é possível visualizar que:

 » 1/2 é maior que 1/3; 

 » 1/3 é maior que 1/4;

 » 4/6 é maior que 6/10;

 » 2/3 é menor que 1 inteiro;

 » 3/5 é menor que 3/4;

 » 7/8 é maior que 5/6.

Localizar números fracionários na reta numérica, 
além de facilitar à visualização, contribui para que os alunos 
percebam que entre números naturais consecutivos existem 
infinitas frações.

0 311
2

2

1
3

6
10

4
6

2
3

1
4

3
5

ou

ou
3
4

7
8

5
6

Fazer a comparação entre duas frações significa dizer se a 
primeira é maior (>), menor (<) ou igual (=) à segunda fração. 
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Localizar números fracionários na reta numérica, 
além de facilitar à visualização, contribui para que os alunos 
percebam que entre números naturais consecutivos existem 
infinitas frações.

Essas situações de comparação também devem ser empregadas para 
a localização das frações impróprias, ou seja, aquelas frações em que o 
número de partes consideradas é maior que um inteiro, e, portanto, seu 
numerador é maior que o seu denominador. Para dar continuidade aos 
estudos de representação de frações na reta e comparação, primeiramente 
é importante retomar o conceito de frações impróprias.

Frações impróprias

Você sabe as principais diferenças existentes entre as frações impróprias e 
as próprias estudadas até aqui? Acompanhe a seguir:

Então surge a pergunta: Mas como pode uma fração ter o numerador 
maior que o denominador?

Veja o caso da fração 5/2, onde o numerador 5 é maior que o denominador 
2. Isso significa que se uma fatia de melancia for dividida ao meio, para se 
comer 5 pedaços destes será preciso mais de uma fatia para ser consumida. 
Como 5 é maior do que 2, consideram-se duas fatias inteiras e, ainda, será 
necessária uma terceira fatia, idêntica à anterior e dividida ao meio, para 
completar a fração com o pedaço que falta. Veja o esquema representativo 
abaixo!

FRAÇÃO PRÓPRIA

5
3

5
8

numerador
denominador

FRAÇÃO IMPRÓPRIA

numerador
denominador

5 < 8 (numerador menor 
que o denominador)

5 > 3 (numerador maior 
que o denominador)

2
2

2
2

5
2

1
2
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Neste caso, representa-se a parte que foi comida pela fração 5/2, ou é 
possível dizer, ainda, que foram consumidas duas fatias inteiras de melancia 
mais 1/2 de outra fatia.

Observe que esta forma de representar a fração contém uma parte 
representada por um número inteiro e outra por uma fração. Quando 
representado dessa maneira chama-se número misto.

Uma das possibilidades de trabalhar a comparação de frações impróprias 
é utilizando materiais concretos. Através desses materiais, os estudantes 
poderão descobrir as equivalências de quantidades e localizar as frações na 
reta numérica com maior facilidade. 

Com a utilização de discos de frações, por exemplo, os alunos podem 
observar que a quantidade de inteiros do número misto influi na posição 
que a fração ocupará na reta.  Observe as frações impróprias abaixo!

O primeiro número 
1
41  indica que é um número um pouco maior que o 

inteiro 1, ou seja, que o número racional está localizado na reta numérica 
entre 1 e 2. Seguindo a mesma lógica é possível concluir que 2

42  é um 
número um pouco maior que o inteiro 2, sendo localizado entre 2 e 3.

Agora ficou mais fácil representar na reta numérica as frações 5/4 e 10/4:

 » 5/4 é igual a 1 inteiro e 1/4. Como a fração 1/4 representa a quarta 
parte do inteiro, dividimos o inteiro em quatro partes iguais e 
localizamos a fração 5/4 na primeira subdivisão.

 » 10/4 representa 2 inteiros e 2/4. A parte fracionária equivale a 2/4 
que representa metade do inteiro; logo, 10/4 ficará localizada 
exatamente na metade entre os números 2 e 3. 

5
2

1
2= 2

5
4

11 4
= 10

4
22 4

=

0 41 5
4

2 310
4
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Outro tipo de fração que deve ser abordada é a fração aparente, um tipo de 
fração imprópria em que os numeradores são múltiplos dos denominadores. 
Assim, ao dividir o numerador pelo denominador da fração, obtém-se como 
resposta um número inteiro. Observe:

É possível comprovar que a fração 6/3 representa o mesmo que dois inteiros, 
pois:

Na reta numérica, a representação de uma fração aparente coincide com a 
representação de um número inteiro. Assim, você professor, poderá mostrar 
aos estudantes que os números inteiros também podem ser representados 
na forma de fração aparente e vice versa.

Ainda falando sobre frações aparentes, vale destacar que o número zero é 
um tipo particular de fração aparente, uma vez que o zero é múltiplo de 
todo número inteiro. Assim, o zero pode ser dividido por qualquer número 
inteiro, menos o próprio zero, como por exemplo:

A resposta obtida para qualquer uma destas divisões é um número inteiro, 
o próprio zero.

Trabalhar com os alunos todas as formas possíveis de representar as frações, 
localização na reta numérica e possibilidades de comparação, torna-
se imprescindível para a formação de uma base para aprofundamento e 

6
3

ou 2 inteiros

6 3 2=

0 31 2

6
3

4

0
5

0
9= 0

17= 0
102=
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compreensão de outros conceitos relacionados às frações. Tanto você, 
futuro professor, quanto seus alunos precisam dominar essas ferramentas, 
para que os números fracionários deixem de ser obstáculos no processo 
de ensino e aprendizagem da Matemática. Veja a seguir como relacionar as 
frações com outra representação possível de seu valor: o número decimal.

Seção 2 
Transformação das frações em decimais

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender como se dá o processo de transformação das 
frações em números decimais.

 » Identificar as relações existentes entre frações e decimais.

 
De maneira geral, é possível dizer que os números racionais são todos 
aqueles números que podem ser expressos como uma divisão:

Observe a representação da reta numérica abaixo; ela apresenta números 
racionais, embora não seja a única forma de representá-los. Perceba que ela 
inclui outros números além dos racionais positivos estudados até aqui: são 
os números racionais negativos.

Cada um dos números acima, escritos na forma de fração, poderiam ser 
escritos como número decimal, que também é número racional. Agora 
você verá como pode ocorrer essa transformação, verificando as relações 
existentes entre essas duas formas de representação de um número racional 
e como podem ser comparadas.

a
b

Є Z
Є Z e ≠ 0

0 31 2

5
2

424 3 1- - - -

- 3
2- 1

5
5
3
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das divisões de dois números naturais, e essas divisões podem ser escritas 
também na forma decimal. Entretanto, vale ressaltar que, ao pensar na 
transformação de fração para decimal ou vice-versa, é necessário antes de 
tudo trabalhar com situações adequadas. 

É possível verificar que, em certas situações de quantificação e comparação, 
as frações são mais adequadas do que a representação decimal. Por 
exemplo, quando se compara um quarto de uma pizza com a metade desta 
mesma pizza.

Observe o esquema:

Numa situação como essa, a notação decimal não seria a maneira mais 
prática de compreender a noção de metade e 1/4, uma vez que ficaria 
extremamente complexo comparar 0,25 e 0,5 pedaços de pizza. Nesse caso, 
a utilização da representação fracionária, além de facilitar o entendimento, 
contribui para o processo de visualização das partes. Agora acompanhe 
outro exemplo e verifique como ocorre a transformação de frações em 
decimais:

As frações, 3/6 e 4/6 são representadas pelas partes pintadas de cada figura.

Para transformar uma fração em um número decimal, deve-se dividir o 
numerador pelo denominador. Acompanhe as transformações das frações 
3/6 e 4/6 em decimais:

1
2

1
2

1
4 1

41
4

3
6

4
6
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3 6
0

U,dcm

1 inteiro 10 décimos
=

3 inteiros 30 décimos

=

Para explicar esta divisão você deverá pensar o seguinte: 
Quantas vezes o número 6 cabe no número 3? NENHUMA! 

No material manipulável:

Mas se os 3 inteiros fossem substituídos por 30 partes iguais cada uma, poderíamos 
dividi-lo por 6? Sim, pois assim teremos 30 décimos para dividir pelo número 6. 

3
30
30
00

6
0,5

U,dcm

U,dcm

Observe que nesta divisão não obtivemos resto, ou melhor, 
nosso resto foi zero. Isso signi�ca que a divisão entre os 
números 3 e 6 é uma divisão exata e, portanto, sua 
representação decimal é �nita.  

Logo, a fração 3/6 
corresponde a 0,5 
na representação 
decimal.

Então, vamos dividir 30 por 6 e entender que a resposta  
é formada por pedacinhos do inteiro dividido por dez, 
ou seja, "0,". 

1 inteiro 10 décimos
=

4 inteiros 40 décimos

=

Para explicar esta divisão você deverá pensar o seguinte: 
Quantas vezes o número 6 cabe no número 4? NENHUMA! 

No material manipulável:

Mas se os 4 inteiros fossem substituído por 40 décimos, poderíamos dividi-lo por 6? 
Sim, pois assim teremos 40 pedacinhos para dividir por 6. 

4 6
0 

U,dcm
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Neste caso, não obtivemos resto zero e se quisermos continuar a divisão, iremos 
sempre acrescentar o número 6. Os três pontos do quociente indicam que esta 
divisão continua in�nitamente. 
É possível perceber que a divisão entre 4 e 6 não é uma 
divisão exata, pois por mais que continuemos a divisão, 
nunca iremos anular o resto.
Por isso, dizemos que sua representação decimal é 
in�nita e periódica, pois repete sempre o mesmo 
algarismo, neste caso o 6. 

Logo, a fração 4/6 
corresponde a 
0,6666... na 
representação 
decimal.

4
40
36

6
0 ,6 6 6... 

U,dcm

U,dcm
40
36

40

4
36

Então, vamos dividir 40 décimos por 6 e entender que o 
quociente é formado por  6 pedacinhos do inteiro, ou seja, 
"0,6". Lembre-se que a vírgula foi  colocada para separar a 
parte inteira do quociente da parte decimal. Para continuar 
o algoritmo da divisão é necessário substituir os 4 décimos 
do resto por 40 centésimos, por isso acrescentou um 
0(zero) à direita do algarismo 4. Novamente 40 centésimos 
divido por 6 resta 4 centésimos.

Agora que você já aprendeu a transformar uma fração em uma representação decimal, 
veja como passar da representação decimal para a representação fracionária.

Vale ressaltar que nos anos iniciais do Ensino Fundamental somente se realiza a 
transformação de decimal para frações quando o número decimal é �nito, ou seja, 
possui número limitado de casas decimais. Quando o número decimal for uma 
representação in�nita e periódica, o processo para transformá-lo em uma fração será 
diferente e um pouco mais complexo; portanto só se trabalha nos anos �nais do 
Ensino Fundamental e Ensino Médio.  Acompanhe alguns exemplos:

0, 3 = 0 + 0,3
0 é o inteiro e 0,3 é o decimal

Quando a parte inteira for 
zero, este resultará em uma 
fração própria.

3/10 = 6/20 = ...

2, 0 = 2 + 0,0
2 é o inteiro e 0,0 é o decimal

Quando a parte decimal for zero 
então a fração que a representa 
é uma fração aparente.

2/1 = 4/2 = ... = 2

1, 5 = 1 + 0,5
1 é o inteiro e 0,5 é o decimal 

Quando a parte inteira for 
diferente de zero, o resultado 
será uma fração imprópria. 
Podendo ser representada 
por um número misto.

15/10 = 3/2 = ... = 1 ½ 

Agora que você já aprendeu a transformar uma fração em uma representação 
decimal, veja como passar da representação decimal para a representação 
fracionária.

Vale ressaltar que nos anos iniciais do Ensino Fundamental somente se 
realiza a transformação de decimal para frações quando o número decimal 
é finito, ou seja, possui número limitado de casas decimais. Quando o 
número decimal for uma representação infinita e periódica, o processo para 
transformá-lo em uma fração será diferente e um pouco mais complexo; 
portanto só se trabalha nos anos finais do Ensino Fundamental e Ensino 
Médio. Acompanhe alguns exemplos:

0, 3 = 0 + 0,3
0 é o inteiro e 0,3 é o decimal

Quando a parte inteira for 
zero, este resultará em uma 
fração própria.

3/10 = 6/20 = ...

2, 0 = 2 + 0,0
2 é o inteiro e 0,0 é o decimal

Quando a parte decimal for zero 
então a fração que a representa 
é uma fração aparente.

2/1 = 4/2 = ... = 2

1, 5 = 1 + 0,5
1 é o inteiro e 0,5 é o decimal 

Quando a parte inteira for 
diferente de zero, o resultado 
será uma fração imprópria. 
Podendo ser representada 
por um número misto.

15/10 = 3/2 = ... = 1 ½ 
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Observe as representações dessas frações na reta numérica:

Repare que entre o zero e o 1 existem 10 intervalos. Cada intervalo 
corresponde a 1 décimo. Assim, 0,3 ou 3/10 corresponde a três décimos e 
deve ser marcado no terceiro intervalo entre zero e 1 da esquerda para a 
direita.

Seção 3 
A utilização de situações-problema e materiais 
manipuláveis para o ensino das operações 
fracionárias

Objetivos de aprendizagem

 » Conhecer algumas possibilidades didático-metodológicas 
para ensinar operações com frações.

 » Compreender como a utilização de situações-problema 
e material manipulável pode auxiliar no ensino e 
aprendizagem das operações fracionárias.

 
Ao tratar dos conteúdos matemáticos a serem desenvolvidos no segundo 
ciclo dos anos iniciais do Ensino Fundamental, os PCNs destacam a 
importância de abordá-los a partir de situações-problema. Esse documento 
ressalta a importância de apresentar aos alunos situações cujas soluções 
não se encontram somente no campo dos números naturais, possibilitando, 
também, que eles se aproximem da noção de número racional, através 
da compreensão de alguns de seus significados (quociente, parte-todo 
e razão) e de suas representações (fracionária e decimal). Assim, os PCNs 
apontam que um dos objetivos para o ensino de Matemática é resolver 
“problemas, consolidando alguns significados das operações fundamentais 

0 1
23

10 2
11 1
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em alguns casos, racionais” (BRASIL, 1997, p. 52). Além disso, coloca que 
o processo operatório envolvendo números naturais e racionais devem 
contemplar a análise, “interpretação, formulação e resolução de situações-
problema, compreendendo diferentes significados das operações 
envolvendo números naturais e racionais” (p. 55).

Assim, com base na pesquisa no campo da Educação Matemática e nas 
orientações do Parâmetro Curricular Nacional, acredita-se ser necessário 
pensar em uma articulação entre o desenvolvimento das frações e a 
Resolução de Problemas. Particularmente nesta seção, como sugestão 
de atividade, será dada ênfase a algumas situações envolvendo frações 
e as quatro operações fundamentais por meio de material manipulável. 
Acompanhe!

Adição e subtração

Ao somar ou subtrair números racionais de mesmos denominadores, é 
necessário contar o total de partes existentes. Por exemplo, ao se dividir 
um bolo em três partes iguais, cada uma das partes corresponde a um terço 
do todo (partes pintadas de vermelho). Ao juntar as partes novamente, é 
possível perceber que se obtém o bolo por inteiro.

Nesse caso, todos os denominadores representam a mesma parte do todo, 
pois o bolo foi dividido em partes iguais. Por esse motivo, é possível somar 
tão facilmente.

Essa regra também vale para a operação de subtração. Nas subtrações 
de frações com mesmos denominadores, conserva-se o denominador e 
subtraem-se apenas os numeradores. Isso acontece porque o todo está 
dividido em partes iguais; logo, os pedaços subtraídos representam o 
mesmo tamanho.

1
3

1
3

1
3

3 ou 1 inteiro
3

=++

3
6

1
6

3
6

1
6

2
6

-

-

=

=
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Quando os denominadores forem diferentes o processo é um pouco 
diferente, pois primeiramente devem-se tornar os denominadores 
iguais. Para tanto, substituem-se as frações por outras equivalentes, com 
denominadores iguais entre si, para só então somá-las ou subtraí-las. Veja o 
caso do exemplo abaixo:

Nessa situação, o numerador e o 
denominador da fração 1/2 foram 
multiplicados por 4, obtendo-se a 
fração equivalente 4/8, que possui o 
mesmo denominador da outra fração, 
1/8, sendo assim possível realizar a 
adição. 

Em alguns casos é preciso transformar ambas as frações, pois um 
denominador não é múltiplo do outro, ou seja, não existe multiplicação que 
resulte diretamente em uma fração equivalente com o mesmo denominador 
da outra fração. Acompanhe o caso da subtração a seguir:

Nesse caso, não é possível transformar o número 5 em 3, e nem o número 3 
em 5. Então, para igualar esses denominadores, é preciso encontrar frações 
equivalentes de ambos que tenham denominadores iguais entre si, neste 
caso 15 avos. Para tanto, se multiplicará por 5 o numerador e o denominador 
da primeira fração e por 3 os da segunda fração. Acompanhe:

As frações equivalentes 9/15 e 10/15 possuem denominadores iguais, 
portanto é possível realizar a operação:

1
2

1
8

+

1
2

4x
4x

1
8

+

4
8

1
8

+ 5
8

=

2
3

3
5

-

2
3

5x
5x

3x
3x

10
15

= 3
5

9
15

=e

2
3

1
15

- 3
5

=

10
15

- 9
15

=
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O número 15 foi o escolhido, mas poderia ser outro número, como por 
exemplo, o número 18 ou o número 30. A condição necessária é que esse 
número seja múltiplo de ambos os denominadores das frações. 

Para encontrar os múltiplos de ambos denominadores, basta realizar os 
procedimentos de Mínimo Múltiplo Comum já estudados ao longo da 
disciplina.

Multiplicação

É importante ressaltar que, para a compreensão de conceitos, o professor 
deve preferencialmente partir de conhecimentos já construídos com os 
alunos. Assim, na multiplicação de uma fração por um número natural, 
por exemplo, pode-se recorrer à adições sucessivas de uma mesma fração. 
Acompanhe o caso abaixo:

Em multiplicações entre frações, é possível relacionar representações 
geométricas. Por exemplo, a multiplicação 1/2 x 1/4 seria representada da 
seguinte forma:

Mas porque foi escolhido o denominador 15?

13
4

1
4

1
4

1
4

3
4

= =x + +

Multiplicar por 1/4 signi�ca dividir 1/2 em 4 partes iguais, 

o que resulta em partes equivalentes a 1/8. 

1
2

1
8

1
8

1
8

1
8

1
2

Primeiro, divide-se um inteiro ao meio, ou seja, forma-se a primeira fração.

Portanto, o que ocorre é:

1
2

1
4

x 1 numerador multiplica numerador
denominador multiplica denominador 8

=
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Divisão

Quando se trabalha a operação de divisão, por exemplo, 8 ÷ 4, surgem 
questionamentos do tipo: quantas vezes o 4 cabe em 8 ou que número 
multiplicado por 4 resulta em 8? Nesses casos, normalmente se recorre às 
multiplicações que resultam em 8, chegando à resposta 2. 

Nas divisões de frações, também pode ser feita a demonstração gráfica. 
Veja o caso da divisão de 1/3 por 1/5. Nesse caso, a pergunta a ser feita é: 
quantas vezes 1/5 cabe em 1/3? Graficamente, tem-se:

No desenho, você pode observar que em 1/3 cabe uma vez 1/5 mais 2/3 de 
1/5. É possível mostrar algumas situações como essa para o aluno, mas, por 
ser complexa, recomenda-se utilizar diretamente o algoritmo que é mais 
simples. Nesse caso, deve-se multiplicar a primeira fração pelo inverso 
da segunda fração, ou seja, mantém-se a fração 1/3, e a 1/5 é transformada 
em 5/1. Após, numerador multiplica numerador e denominador multiplica 
denominador, resultando em 5/3.

 
Propostas didático-pedagógicas

O uso de materiais manipuláveis é uma possibilidade adequada para 
amenizar as dificuldades encontradas pelos alunos durante o processo 
de operacionalização com as frações. Diante disso, apresentam-se aqui 
algumas propostas para trabalhar tais conceitos.

A proposta inicial é utilizar o Tangram. Primeiramente, esse material deve 
ser construído com os alunos. Para isso, será necessário:

 » Papel cartão ou EVA;
 » Régua;
 » Lápis preto e coloridos; 
 » Borracha;
 » Tesoura.

Para isso, deverão ser seguidas as seguintes orientações:

1/3 1/3 1/3

1/5

1
3

1
5

1
3

5
3

5
1

x =
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Recortar o EVA ou o papel 
cartão em forma de um 
quadrado. 

1º passo: A B

H J

Traçar uma reta ligando o ponto 
médio G do segmento EI ao ponto D.
Este segmento de reta coincidirá 
com parte da diagonal AJ. 

Para �nalizar, pinte as partes do Tangram com cores diferentes e depois recorte! 

5º passo: 

Traçar um segmento de reta 
(diagonal) dividindo o quadrado 
em dois triângulos iguais. 

2º passo: A B

H J

3º passo: 

A B

H J

Para encontrar o ponto médio do segmento de reta BH, 
deve-se traçar a diagonal AJ. O ponto de encontro entre as 
duas diagonais será este ponto, chamado D. 

Em seguida, traçar um segmento de reta que vai do vértice 
A ao ponto D, formando três triângulos.

A B

H J

D

4º passo: 
Após, encontrar os pontos E e I, que serão os pontos médios dos 
segmentos BJ e JH, respectivamente. Para tanto, basta dividir a 
medida dos segmentos em duas partes iguais ou dobrar a folha 
ao meio.

Em seguida, traçar um segmento de reta do ponto E ao ponto I. 

A B

E

H J
I

D

A B

E

H J
I

D

A B

E

H J
I

D

G

Traçar um segmento de reta 
ligando o ponto médio C, do 
segmento DH, ao ponto I.
Após, traçar um segmento de 
reta que una o ponto médio  F, 
do segmento DB, ao ponto G.

6º passo: A B

E

H J
I

D
C

F

G

A B

E

H JI

D

F

C
G
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Observando e comparando as peças do Tangram, é possível verificar que 
se trata de um jogo formado por sete peças, sendo 2 triângulos grandes, 
1 triângulo médio, 2 triângulos pequenos, 1 paralelogramo e 1 quadrado. 

Com o auxílio dessas 7 peças, é possível realizar algumas atividades com os 
alunos. Acompanhe algumas sugestões.

Sugestão 1: Propor aos alunos a construção de algumas outras imagens com 
as peças do Tangram, as possibilidades são variadas, como as apresentadas.

Ao solicitar que os estudantes manipulem as peças, é possível problematizar 
algumas situações e fazer com que percebam as relações existentes entre as 
peças; isso possibilita efetuar operações utilizando esse material. 

Sugestão 2: Com os 2 triângulos pequenos (P), é possível formar 1 
triângulo médio (M), e com os 2 triângulos pequenos mais o triângulo 
médio, é possível formar o triângulo grande (G). Com a utilização do 
material, essas situações ficam da seguinte forma:

1
2

1
2

1
4

1
4

+

+ +

=

1
2

=

P

P P

P M

M G
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à metade, ou 1/2, do triângulo médio e, além disso, a quarta parte, ou 1/4, 
do triângulo maior. Essa relação visualizada é melhor compreendida pelos 
alunos.

Sugestão 3: Comparando os triângulos pequenos e o triângulo médio 
com o quadrado original, formado pelas 7 peças, torna-se possível realizar 
as seguintes observações:

 » Cada triângulo pequeno corresponde à quarta parte, ou 1/4, do 
triângulo maior. 

 » Comparando o triângulo maior com o quadrado original, formado 
pelas 7 peças, é possível deduzir que são necessários 4 triângulos 
grandes para formar o quadrado original. Assim, é possível concluir 
que o triângulo maior corresponde a 1/4 do quadrado original.

 » Ainda, se em cada um dos triângulos maiores cabem 4 
triângulos pequenos, isso significa que, para formar o quadrado 
original, são necessários 16 triângulos pequenos. Dessa forma, 
compreende-se que cada triângulo pequeno corresponde a 1/16 
do quadrado original. 

P

P

P

P

1
4

1
4

1
4

1
4

G

G

G

G

1
4

1
4

1
4

1
4
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 » Fazendo essa mesma relação com o triângulo médio, pela 
experiência anterior, você sabe que o triângulo médio corresponde 
a 1/2 do triângulo maior.

 » Ainda, como são necessários 2 triângulos médios para formar 1 
triângulo grande, então, são necessários 8 triângulos médios 
para formar o quadrado original. 

4x 1
16

4x 1
16

4x 1
16

4x 1
16

P

P

PP

P

P

P

P

P

P

P P

P

P

P

P
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1
2

1
2

2
2x =1

2
ou 1 inteiro

M

M

2x 1
8

2x 1
8

2x 1
8

2x 1
8
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M

M

M M

M

M

Professor, é importante que os alunos visualizem, 
manipulem e construam significados a partir do Tangram. Para 
além do processo operatório, esse tipo de atividade permite 
resolver situações-problema, fazendo uso da criatividade, da 
imaginação e do pensamento visual e construindo significados 
matemáticos a partir da prática.
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quadrado pequeno, juntos, são maiores que o triângulo menor. 
Observe que para construir o quadrado é preciso 2 triângulos 
pequenos e para construir o paralelogramo também.

Essas relações podem ser construídas a partir de todas as peças, uma vez 
que as peças do Tangram se sobrepõem.

O trabalho com situações-problema possibilita melhor compreensão das 
frações por parte do aluno. Para a aprendizagem do conceito de fração e 
suas operações, é fundamental promover situações em que o aluno possa 
compreender seus diferentes significados. 

Além do Tangram, outros materiais manipuláveis e de fácil acesso podem 
ser utilizados. Acompanhe o exemplo abaixo!

1
2

1
2

1
P

P
P

P 2
1
2

Professor, é importante que os alunos visualizem, 
manipulem e construam significados a partir do Tangram. Para 
além do processo operatório, esse tipo de atividade permite 
resolver situações-problema, fazendo uso da criatividade, da 
imaginação e do pensamento visual e construindo significados 
matemáticos a partir da prática.

1
2

kg 1
4

kg11 2 kg1 kg

Pedrinho foi ao mercado comprar 2 Kg de farinha. Chegando lá,  
encontrou diferentes pacotes  que o deixaram  
um pouco confuso. Vamos ajudá-lo  
a comprar a farinha?
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A situação acima sugere inúmeras possibilidades de problematização. Por 
exemplo, é possível começar pensando nas diversas possibilidades que 
Pedrinho tem de comprar 2 kg de farinha. 

Tais situações podem ser representadas a partir de desenhos associados à 
massa de cada saco de farinha. Observe:

Os alunos perceberão que são várias as possibilidades que Pedrinho tem 
de comprar a farinha. No entanto, o professor poderá sugerir que escolham 
qual dessas possibilidades é a mais conveniente, justificando a escolha. 
Poderá ainda questionar o porquê de existirem pacotes de tamanhos e pesos 
diferentes quando se compram determinados produtos, qual a vantagem 
de comprar um ou outro, quantos pacotes de 1/4 kg são necessários para 
obter 1 kg de farinha, quantas vezes o pacote de 2kg é maior que o pacote 
de 1/2 kg, entre tantos outros questionamentos.

A ideia contida nessas propostas é compreender a importância de recorrer 
a materiais manipuláveis e a situações-problema como essas, quando se 
trabalha o processo operatório com frações. Tais experiências permitem 
que as crianças sejam capazes de fazer comparações, argumentar, criar e 
criar uma solução para os problemas de modo desafiador e não puramente 
mecânico. 

1
2

kg

+ +

1
2

kg

1
2

kg

+ +

1
2

+

+

kg 1
2

kg

+

1
2

kg

+

1
2

1 kg

1 kg 1 kg

11 2 kg

11 2 kg
1
4

kg

+

1
4

kg



91

CA
PÍTU

LO
 3

Síntese do capítulo

 » Um número racional representa o resultado de uma divisão entre 
dois números inteiros, sendo o divisor diferente de zero. No entanto, 
tratando-se de alunos dos anos iniciais do Ensino Fundamental, 
que ainda não conhecem os números inteiros, é possível dizer que 
um número racional é uma forma de representar a quantidade 
de partes de um ou mais inteiros. 

 » Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, somente serão estudados 
pelos alunos os números racionais positivos com o zero.

 » Considerando o significado de uma fração como a relação entre 
parte e todo, o denominador representa quantidade de partes 
iguais na qual o todo foi dividido, e o numerador representa a 
quantidade de partes desejadas.

 » Fazer a comparação entre duas frações significa dizer se a primeira 
é maior (>), menor (<) ou igual (=) à segunda fração.

 » Entre dois números naturais podem existir infinitas frações. 

 » Na reta numérica, a representação de uma fração aparente coincide 
com a representação de um número inteiro. Assim, você professor, 
poderá mostrar aos estudantes que os números inteiros também 
podem ser representados na forma de fração aparente e vice versa.

 » Para transformar uma fração em um número decimal, deve-se 
dividir o numerador pelo denominador. A representação decimal 
resultante pode ser finita ou exata, quando o resto da divisão for 
nulo, ou, ainda, possuir infinitas casas decimais, que se repetem 
após certo período; isso quando o resto nunca se anular, sendo 
uma periódica.

 » Na multiplicação de uma fração por um número natural pode-se 
recorrer a adições sucessivas de uma mesma fração.

Você pode anotar a síntese do seu processo de estudo nas linhas a seguir:
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Atividades de aprendizagem

1. Escreva a representação na forma de número decimal de cada uma das 
frações a seguir, mostrando os cálculos:

2. Apresente representações fracionárias para cada um dos números 
decimais abaixo, mostrando os cálculos: 

a) 0,75: 

b) 1,25

c) 12,8:

3. Com o auxílio da régua, trace uma reta e localize os seguintes números:

   b) 5,6  c) 3 ½     e) 7,3 

4. Agora que você conhece as peças do Tangram e suas respectivas 
representações fracionárias, resolva as operações abaixo, sobrepondo-
as e comparando-as. Para tanto, é necessário identificar seus respectivos 
tamanhos em relação às partes e ao todo. Essa atividade deverá ser 
realizada sem recorrer ao método tradicional, ou seja, você deverá 
manipular as peças e registrar suas respostas apresentando suas 
conclusões.

a) 12
10

a) 27
10

d)  4
13

b) 15
30

c)  25
100

d) 60
80
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d)  3
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5. Tio Nonô percorre 8 quilômetros entre as cidades A e B. Com o uso da 
régua, construa uma reta e marque as distâncias que representam na 
estrada os seguintes locais por onde ele passa:
(Escala: 1cm = 1km)

 » A padaria (P), que fica localizada a 1/4 da distância entre o ponto 
de partida e o primeiro quilômetro completo percorrido.

 » O correio (C), que é está localizado bem no meio do caminho 
percorrido.

 » O mercado (M), que está no ponto 20/4 do caminho até a cidade 
B.

 » A igreja (I), que fica a 5/2 de distância da cidade B. 

Existem alguns jogos matemáticos para trabalhar com os alunos como Papa-
todas de Frações, Dominó de Frações e Depressa e Bem, que tratam dos 
conceitos de frações. O livro indicado abaixo, que possui versão impressa 
e digital, disponível na internet em MATHEMA: formação e pesquisa, traz o 
detalhamento deste e outros jogos. Este material pode lhe auxiliar em sua 
prática pedagógica. Vale a pena a leitura! 

SMOLE, Kátia S.; CÂNDIDO, Patrícia.; DINIZ, Maria I. Cadernos do Mathema: 
Ensino Fundamental – Jogos de matemática do 1º ao 5º ano. Porto Alegre: 
Artmed, 2007.

Aprenda mais...



Raciocínio Proporcional: suas aplicações e ensino 

Objetivo geral de aprendizagem

 » Compreender o que caracteriza o raciocínio 
proporcional, verificando as diferentes aplicações  
dessa habilidade.

Seções de estudo

Seção 1 – Razões, proporções e raciocínio proporcional

Seção 2 – Porcentagem e raciocínio proporcional

Seção 3 – Razões, proporções e porcentagem com materiais 
manipuláveis e situações-problema

Você sabe para que serve o raciocínio proporcional? Sabe quais suas relações com a porcentagem? 
E, ainda, como desenvolver essa habilidade nos anos iniciais do Ensino Fundamental? Neste 
capítulo, será feita uma discussão acerca do que é o raciocínio proporcional e qual sua relação 
com a razão e a porcentagem. Além disso, você estudará algumas atividades que utilizam 
os materiais manipuláveis e a resolução de situações-problema para o processo de ensino-
aprendizagem desses conceitos.

4
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O que é grande para você? O que é pequeno? Como você conclui que 
determinado objeto é grande ou pequeno? Você pode afirmar, por exemplo, 
que o planeta Terra é pequeno ou grande? Neste capítulo, você terá acesso 
a uma visão geral sobre o raciocínio proporcional, seu desenvolvimento 
e suas aplicações. Serão apresentados os conceitos de razão, proporção 
e porcentagem em diferentes contextos. Você compreenderá quais as 
principais características do raciocínio proporcional que futuramente 
trabalhará com seus alunos nos anos iniciais do Ensino Fundamental. 

Seção 1 
Razões, proporções e raciocínio proporcional

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender os conceitos de razão e proporção.

 » Verificar as conexões existentes entre os conceitos de razão 
e proporção, a fim de desenvolver e aprimorar o raciocínio 
proporcional.

 
Observe os seguintes objetos:

O que você pode afirmar com relação 
ao tamanho desses três objetos? 

Como afirmar que a representação 
apresenta objetos de maior, menor 
ou igual tamanho? 

Só será possível realizar tais afirmações se o indivíduo já tiver construído o 
conceito de razão.

Razão é um número que expressa uma relação de 
comparação entre duas quantidades ou medidas, em 

uma situação específica, por meio de uma relação multiplicativa. 
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desenvolvimento do raciocínio proporcional inclui o reconhecimento de 
razões nessa diversidade. Bittar (2005, p. 193) aponta que para trabalhar “a 
percepção de propriedades e relações entre grandezas é necessário explorar 
situações diversificadas, por meio de diferentes abordagens e articulações”. 
As razões podem ser utilizadas em vários contextos, e podem ser:

É importante saber que uma razão tem uma leitura matemática específica. 
Assim, a razão 1 colher para cada 3 xícaras deve ser lida 1 está para 3 e pode 
ser escrita como 1/3:

Ao compreender o significado de proporção, é possível verificar que está 
diretamente relacionado ao conceito de razão.

Retomando o exemplo da receita, caso seja necessário triplicá-la, a razão 
entre a quantidade de fermento e de farinha deve ser a mesma, para que 

GRANDEZAS DE MESMA NATUREZA

GRANDEZAS DE NATUREZAS DIFERENTES

Relacionar 
parte e todo

Por exemplo, ao comparar a quantidade de crianças e de pessoas em um cinema, o 
número em questão trata-se de uma razão. Esta razão pode ser escrita assim: De 
cada 3 pessoas numa determinada sala de cinema, 1 é criança. Nesse caso, 
diz-se que a razão é de 1 para 3. Seguindo esse conceito, as porcentagens são 
razões do total, as frações são razões do todo, entre outras.

Unidades de
medida diferentes 
para cada valor

Nesse caso, os exemplos também são diversos e vão desde relações 
conhecidas, como velocidade (quilômetro por hora), a outras relações mais 
especí�cas, como número de pessoas por metro quadrado. Uma receita 
culinária é um bom exemplo. Suponha que deve ser colocada 1 colher de 
fermento para cada 3 xícaras de farinha de trigo. Neste caso, a razão é de 1 
para 3. São razões do todo, entre outras.

Relacionar as
 partes de um todo

Tomando como base o exemplo anterior, pode-se dizer que para cada 2 
adultos na sala de cinema, existe 1 criança. Nesse caso, diz-se que a razão é 
de 1 para 2. 

1 1
33 1 está para 3+

As proporções são comparações entre razões onde as 
quantidades ou medidas se referem a uma mesma 

situação.  
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a receita fique equilibrada, passando para 3/9 (triplicando a quantidade de 
fermento deve ser triplicada a quantidade de farinha). Em escrita matemática 
fica assim:

 1
3

3
9

=

Caso fosse preciso aumentar mais vezes (4 vezes, 5 vezes, ...), bastaria 
continuar essa proporção:

 1
3

3
9

= 4
12

= 5
15

=

Para que os alunos compreendam a razão como um valor único que se aplica 
a diversos tipos de situações proporcionais, eles precisam realizar atividades 
que envolvam o maior número possível de situações proporcionais, para 
que possam reconhecer essas relações. Ao mesmo tempo, eles precisam 
realizar atividades onde as medidas não estejam em uma mesma razão, para 
que possam perceber, analisar e decidir como essas razões são diferentes.

As atividades mais importantes para o desenvolvimento do raciocínio 
proporcional envolvem, além das proporções de todo, a comparação de 
razões em situações semelhantes, mas não proporcionais. Ao resolver uma 
proporção, o aluno deve aplicar uma razão conhecida em uma situação 
proporcional, como foi o exemplo da receita.

Uma proporção pode se apresentar sob as seguintes notações:

 1
3

3
9

= ou 1 : 3 = 3 : 9

Assim como as razões, as proporções também possuem uma leitura 
específica: “1 está para 3 assim como 3 está para 9” ou “1 e 3 estão na 
mesma razão que 3 e 9”.

De acordo com Lamon (1999 apud VAN DE WALLE, 2009), o raciocínio 
proporcional apresenta algumas características específicas:

a. O senso de covariação, ou seja, o reconhecimento de situações em 
que duas quantidades variam juntas, percebendo a coincidência 
das variações. O caso da receita é um exemplo.

b. A compreensão da diferenciação entre relações proporcionais e 
não-proporcionais. 
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resolução de situações que envolvam razões e proporções. 

d. A compreensão de que razões são entes distintos que representam 
relações diferentes das quantidades que elas comparam. No 
exemplo da receita, em todos os casos a razão é de 1 para 3, 
independente das quantidades específicas. 

Segundo esse mesmo autor, “mais da metade da população adulta não pode 
ser considerada pensador proporcional”. (LAMON, 1999 apud VAN DE WALLE, 
2009, p. 384). Sendo assim, é preciso desenvolver nos alunos a habilidade 
de pensar proporcionalmente, oportunizando situações multiplicativas que 
possibilitem o desenvolvimento adequado das habilidades de raciocínio 
proporcional. 

Você, futuro professor, deve desenvolver com seus alunos atividades diversas 
que envolvam os conceitos de razão e proporção, em contextos diversos. 
Inicialmente, não precisa se preocupar com os algoritmos, pois eles serão 
trabalhados nos anos finais do Ensino Fundamental. Você deve valorizar 
situações cotidianas, como medidas, dinheiro, construções geométricas, 
entre outros. 

Estimular a discussão e a experimentação no reconhecimento e na 
comparação de razões torna-se muito importante no contexto de sala 
de aula, já nos primeiros anos do Ensino Fundamental. Auxiliar os alunos 
a diferenciar situações proporcionais e não proporcionais, valorizando 
o desenvolvimento do pensamento proporcional como ideia, sem se 
preocupar com algoritmos, é o caminho mais adequado para o ensino 
desse conhecimento.
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Seção 2 
Porcentagem e raciocínio proporcional

Objetivos de aprendizagem

 » Compreender o conceito de porcentagem como um tipo 
especial de razão.

 » Compreender a porcentagem como a representação de 
uma fração centesimal.

 » Desenvolver estratégias de cálculo de porcentagem.

 
Diariamente, no comércio, você vivencia situações que utilizam conceitos 
matemáticos para atrair e até enganar o consumidor. Então como entender 
a lógica das promoções? O que significa 50% de desconto? Qual o modo 
mais adequado para trabalhar com os alunos esses conhecimentos, para 
que dominem seus mecanismos e possam resolver e opinar de forma 
satisfatória em situações de seu dia-a-dia?

Durante a vida, os alunos vão se deparar com diversas informações do tipo 
“quase 70% dos estudantes brasileiros não têm acesso à internet”, ou “os 
homens compõem 49% da população brasileira”. Sendo assim, o quanto antes 
eles compreenderem o conceito de porcentagem, melhor será. Para isso, 
é importante compreender primeiro a ideia principal que o próprio termo 
por cento carrega, ou seja, uma determinada quantidade em cada grupo 
de cem. No entanto, antes de realizar os cálculos em sala, é fundamental 
que os alunos já tenham compreendido bem a multiplicação e a divisão, 
pois esses são os conceitos prévios necessários ao novo conhecimento.

Acompanhe um exemplo introduzindo algumas ideias que serão 
posteriormente associadas à porcentagem e que pode ser trabalhado com 
os alunos:
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Em uma escola percebeu-se que de cada 10 alunos, 
4 são meninos e 6 são meninas. 

É possível desenhar meninos e meninas, nesta 

proporção, até completar a quantidade 1000 e 

depois contar, mas é um trabalho cansativo. Desta 

forma, a sugestão é utilizar representações com 

desenhos mais simples, observe!

A partir daí, os dados “4 em cada 10 alunos são 

meninos” podem ser representados pela fração 4/10. 

Unindo dois desenhos como o anterior, obtém-se 

uma �gura que representa 20 alunos, onde cada 

parte representa um aluno, sendo 1/20. Reproduzindo o desenho 10 vezes tem-se um 

retângulo que representa 100 alunos, onde cada 

parte representa um aluno, ou seja, 1/100. Contando 

as partes que representam os meninos tem-se que 

40/100 dos alunos são meninos. 

O desenho dá a ideia de um todo que representa uma 
quantidade e uma divisão do todo em 10 partes 
iguais, onde cada parte corresponde a 1/10 do todo. 

Nesse novo desenho, verifica-se que 8 de 20 alunos 
são meninos. Como a quantidade aumentou, mas a 
razão continua a mesma, é possível concluir que 
4/10 e 8/20 representam a mesma quantidade. 

É possível continuar a representação até chegar a 
1/1000, mas não é mais necessário. Isto porque já é 
possível compreender que 4/10 da quantidade total 
de alunos corresponde à quantidade de meninos, 
então, basta calcular 4/10 de 1.000 alunos. 

Neste ano, 
estão 
matriculados 
1000 alunos. 
Quantos 
deles são 
meninos? 

4
10

4 x 1000
10

x = 4000 400 alunos
10

= =1000
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Por ser uma forma de razão que se encaixa na ideia de parte-todo, a 
porcentagem é tradicionalmente encontrada nos tópicos de razão e 
proporção, sendo assim chamada de razão centesimal. 

A conexão entre porcentagens e frações é muito forte, por isso deve-se 
iniciar esse assunto tão logo as frações sejam trabalhadas. O termo por 
cento nada mais é que outra representação da ideia de centésimos. As 
razões que expressam a comparação entre uma quantidade de 100 são 
chamadas de porcentagem, facilmente reconhecidas por estarem sempre 
acompanhadas do símbolo %, que se lê por cento. 

No exemplo, conclui-se, então, que 40% dos alunos são meninos e 60% são 
meninas.

Enfim, a porcentagem é um número que expressa uma relação entre duas 
quantidades associadas a um total de 100. É importante fazer com que o 
aluno compreenda que o termo 100% sempre se refere ao todo e que, além 
disso, existem diferentes formas de representar uma fração desse todo. 
Observe o exemplo:

Em uma enquete realizada entre os alunos de uma escola, para saber qual o 
esporte preferido, conclui-se que 57% dos alunos gostam de futebol.

Isto significa que o total de alunos é representado por 100% dos alunos, e 
que a cada 100 alunos, 57 gostam de futebol. 57% é uma forma diferente 
de representar as quantidades 0,57 e 57/100. 
Esses dois últimos são lidos da mesma forma: 
cinquenta e sete centésimos. A representação 
dessa situação poderia ser feita da seguinte 
forma:

O trabalho com porcentagens envolve de forma 
direta a compreensão do conceito de equivalência, pois o 
aluno precisa compreender que 4/10 é equivalente a 8/20 e 
também a 40/100.

57
100

57% 0,57<=> <=>
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O trabalho com porcentagens envolve de forma 
direta a compreensão do conceito de equivalência, pois o 
aluno precisa compreender que 4/10 é equivalente a 8/20 e 
também a 40/100.

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o trabalho com porcentagens deve 
valorizar situações em contextos reais. Desenvolver e propor problemas de 
porcentagem tal como eles aparecem em veículos de comunicação (jornais 
e televisão), ou em outros contextos reais, facilitará a construção da ideia de 
porcentagem nessa fase. 

Seção 3 
Razões, proporções e porcentagem com materiais 
manipuláveis e situações-problema

Objetivo de aprendizagem

 » Conhecer algumas possibilidades didático-pedagógicas 
para trabalhar os conceitos de razão, proporção e 
porcentagem.

 
Para trabalhar os conceitos de razão, proporção e porcentagem existem 
várias possibilidades didático-pedagógicas. Aqui você encontrará algumas, 
utilizando materiais manipuláveis e/ou a resolução de situações-problema. 
Acompanhe!

Barrinhas de Cuisenaire

Algumas razões como dobro, triplo, metade, terço, entre outras, podem 
ser amplamente exploradas utilizando as Barrinhas de Cuisenaire, o que 
contribui para a construção das ideias de razão e proporção. Apresentar 
situações aos alunos como, por exemplo, as que envolvem semelhança, 
pode auxiliar na compreensão desses conceitos, visto que podem ser feitas 
comparações. Acompanhe alguns exemplos:

BARRA 2

BARRA 6BARRA 3

BARRA 1
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Neste caso, a barrinha 1 está para a barrinha 3, assim como a barrinha 
2 está para a barrinha 6, ou seja, ambas as razões se baseiam na ideia de 
triplo, e essa comparação de razões nada mais é que uma proporção. 

Comparando-se as barrinhas 3 e 9, percebe-se que elas também podem 
fazer parte dessa proporção, pois 9 é o triplo de 3.

Quando se trabalha a porcentagem, esse material manipulável também 
pode ser bastante útil. Nesse tipo de atividade deve se considerar a barrinha 
10 como o todo, ou seja, 100%. As demais barrinhas assumem um valor 
percentual em relação à barra maior, sendo parcelas desta. 

Orientar os alunos a observarem que a barrinha 1 corresponde a 10% da 
barra maior é uma atividade que poderia ser realizada, pois são necessárias 
dez delas para compor a barra maior. Já a barrinha 2 corresponde a 20%, 
pelo mesmo tipo de observação, e assim sucessivamente. 

Nos anos iniciais do Ensino Fundamental, o mais importante é que os alunos 
reconheçam situações de porcentagem em situações concretas, fazendo 
relações entre parte e todo e, a partir delas, realizar os registros. 

BARRA 3 BARRA 9

É fundamental que os alunos reconheçam as 
proporções nas situações mais variadas.

10%

B 2            20%

B 3            30%

B 4            40%

B 5            50%

B 6            60%

B 7            70%

B 8            80%

B 9            90%

B 10           100%
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É fundamental que os alunos reconheçam as 
proporções nas situações mais variadas.

Quando os alunos dominarem tais associações, será possível propor 
comparações em que o todo seja outra barrinha, por exemplo, a barrinha 8, 
comparando com as barrinhas 2 e 4. Observe:

Material Dourado

Para trabalhar a porcentagem e as relações de proporcionalidade, é possível 
utilizar o Material Dourado, pois ele possui a característica de utilizar a base 
decimal, o que facilita a visualização das relações existentes entre suas peças. 

Perceba que, ao comparar o cubinho com a barra e a placa, o aluno consegue 
compreender que existem diferentes relações.

Muitas outras comparações podem ser feitas, e a partir dessas observações 
os alunos constroem várias conclusões. Quanto mais comparações forem 
feitas, melhor!

B 2            25%

B 4            50%

B 4            100%

10% da pois cabem 10 cubinhos na barrinha.

1% da pois cabem 100 cubinhos na barrinha.
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10% da

1% da

1% da

0,1% da

10% da

10% da
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Com essas atividades, os alunos podem verificar que a placa é a décima 
parte do cubo grande, ou seja, 10% do cubo grande. Já a barra é a décima 
parte da placa, ou centésima parte do cubo grande, ou seja, 10% da placa e 
1% do cubo grande. Por fim, o cubinho é 10% da barra, 1% da placa e 0,1% 
do cubo grande.

Tangram

Antes de iniciar o trabalho com noções de razão e porcentagem, é 
interessante que os alunos construam seu próprio material, como já 
indicado anteriormente. 

Com esse material em mãos, recortando o Tangram ou não, você pode 
proporcionar uma série de atividades para desenvolver as ideias de razão, 
proporção e porcentagem. Essas atividades de comparação, como as feitas 
no capítulo anterior, ajudam aos alunos a chegarem a diversas conclusões.

Por exemplo, quando da relação onde o triângulo grande é 4 vezes maior 
que o triângulo pequeno. 

Neste momento, você deve aproveitar para sugerir as correlações com a 
porcentagem, ou seja, considerando o triângulo grande como 100%, cada 
triângulo pequeno corresponde a 25% dessa figura. Comparar cada peça 
com o Tangram completo também são atividades muito ricas.

A B

E

H JI

D

F

C
G

P

P

P

P

25%

25%

25%
25%
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Geoplano

O Geoplano é um material manipulável considerado aberto, e nele é possível 
formar figuras variadas. É interessante possibilitar ao aluno a construção 
de suas próprias figuras semelhantes, de acordo com algum critério, como 
área, perímetro, etc.

Com elásticos coloridos, podem-se construir dois quadrados (A e B) onde, 
analisando-se o comprimento dos lados, conclui-se que o primeiro é 1/3 do 
segundo. Ou, ainda, em outro exemplo, utilizando-se a área como critério 
de comparação, pode-se concluir que o retângulo (C) tem o dobro da área 
do quadrado (A).

Também a porcentagem pode ser explorada, tal como foi feito com o material 
dourado. Por exemplo, pode ser solicitado aos alunos que construam uma 
figura com área 25% menor que a figura inicial, ou, noutro caso, construir 
um retângulo com área 60% menor que o inicial. Observe:

A

B

C

D E

F
G
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A proposta é utilizar a resolução de situações-problema sempre associada 
às diversas atividades, pois ela traz como proposta a contextualização de 
conteúdos, no intuito de proporcionar um aprendizado com significado 
para o aluno, independentemente do conteúdo a ser trabalhado. O ideal é 
contextualizar de acordo com o interesse do grupo, em situações pontuais 
ou por meio de projetos. O importante é que o problema seja interessante 
e adequado à realidade dos estudantes, para que eles sintam a necessidade 
de recorrer aos conteúdos matemáticos específicos para resolvê-los. Veja 
alguns exemplos de atividades que podem ser desenvolvidas com os alunos:

1. Em uma pesquisa sobre a opção de voto dos eleitores, de cada 100 
pessoas entrevistadas, 39 manifestaram a intenção de votar no candidato 
A e 41 no candidato B. Escreva as informações em negrito em forma de 
porcentagem.

A resposta para essa atividade é: 39% e 41%.

2. Na maioria dos jogos em que o jogador de futebol Neimar participa, ele 
tem um aproveitamento de 80%. O que significa a expressão “80% de 
aproveitamento”?

A resposta a essa atividade é: De cada 100 tentativas de gol, Neimar 
marca 80.

3. No quadro abaixo, estão os nomes dos alunos do 5º ano de uma escola e 
suas respectivas cores de olhos:

Com base nas informações da tabela, vários são os questionamentos 
possíveis, e dentre eles destacam-se as seguintes questões:

NOME DO ALUNO COR DOS OLHOS
Ana Maria   Castanhos
Anita    Pretos
André    Castanhos
Bruno    Verdes
Denis    Castanhos
João Pedro   Castanhos
Letícia    Verdes
Luan    Pretos
Luisa    Castanhos
Vitória    Verdes
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a. Quantos alunos fazem parte da turma?

A resposta a esta atividade é: Pela listagem de nomes apresentada, 
o número de alunos da classe é 10.

b. Quantas meninas há na turma? Qual a porcentagem de meninas?

A resposta a essa atividade é: A turma possui 5 meninas, a 
porcentagem que corresponde a essa quantidade será representada 
pela razão de meninas em relação ao total de alunos, ou seja, nesse 
caso 5/10. No entanto, 5/10=50/100, o que é igual a 50%. Assim, 50% 
da turma é de meninas. 

c. Quantos meninos têm na turma? Qual a porcentagem de meninos?

A resposta a essa atividade é: Como já se sabe que 50% da turma 
são meninas, então, pode-se afirmar que 50% são meninos, ou seja, 
5 alunos.

d. Quantos alunos têm olhos castanhos? Qual a porcentagem 
correspondente?

A resposta a essa atividade é: A turma possui 5 alunos com olhos 
castanhos, e a porcentagem será representada pela razão de alunos 
que tem olhos castanhos em relação ao total de alunos, ou seja, 
nesse caso 5/10. No entanto, 5/10=50/100 que é igual a 50%. Então, é 
possível afirmar que 50% da turma têm olhos castanhos.

e. Quantos alunos têm olhos pretos? Qual a porcentagem correspondente?

A resposta a essa atividade é: A turma possui 2 alunos com olhos 
pretos, e a porcentagem será representada pela razão de alunos com 
olhos pretos em relação ao total de alunos, ou seja, nesse caso 2/10. 
No entanto, 2/10=20/100, que é igual a 20%. Nesse caso, 20% da turma 
têm olhos pretos.

f. Quantos alunos têm olhos verdes? Qual a porcentagem correspondente?

A resposta a essa atividade é: A turma possui 3 alunos com olhos 
verdes, a porcentagem será representada pela razão de alunos com 
olhos verdes em relação ao total de alunos, ou seja, nesse caso 3/10. 
No entanto, 3/10=30/100, que é igual a 30%. Então, 30% da turma têm 
olhos verdes.
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A resposta a essa atividade é: Como a quantidade de colheres de 
açúcar e a quantidade de ovos são proporcionais ao número de pães, 
na medida em que se aumenta o número de pães aumentam também 
as quantidades de ingredientes, são grandezas proporcionais. Para 
encontrar a quantidade de cada ingrediente, basta multiplicar os 
valores de cada porção correspondente a 1 pão pela quantidade de 
pães que está sendo considerada.

5. Para enfeitar a sala de aula para uma festa surpresa oferecida à professora, 
os alunos compraram 50 balões coloridos, e 20% deles eram lilás. Qual a 
quantidade correspondente a essa porcentagem?

A resposta a essa atividade é: O total de balões comprados 
corresponde a 50, desses 20% eram lilás. Pensando que 50 balões 
representam 100% dos balões, cada 10 balões correspondem a 20%. 
Então, nesse caso, 20% lilás representam 10 balões.

6. Brincando de lojinha / mercadinho:
Solicitar aos alunos que tragam de casa algum brinquedo ou objeto 
para montar uma lojinha. 

Colocar preços nos “produtos”, procurando usar valores simples de 
acordo com o ano escolar. O estabelecimento de cada valor para os 
produtos pode ser realizado juntamente com os alunos. Os alunos 

Número
de pães

Colheres
de açúcar

Quantidade 
de ovos

1

2

5

2

4

10

4 6 9 10 12 20

R$ 100,00 R$ 80,00 R$ 30,00 R$ 40,00 R$ 20,00 R$ 15,00 R$ 50,00
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devem ser orientados a registrar todo o processo em seus cadernos, 
para que possam problematizar coletivamente. Em seguida, podem 
ser sugeridas “promoções”, colocando descontos, como por exemplo:

Uma maneira simples de realizar esse cálculo é trabalhando com 
a correspondência entre frações e porcentagem. Como 25% 
correspondem a 1/4 de 100%, basta calcular 1/4 de 100 reais e 
descontar do valor total. Assim:

Os demais cálculos podem ser desenvolvidos da mesma forma.

Futuro professor de Matemática dos anos iniciais, os exemplos 
apontados são uma pequena amostra das mais variadas situações 
-problema, que você poderá utilizar na sala de aula para trabalhar 
os conceitos de razão, proporção e porcentagem. Portanto, você 
vivenciou algumas situações práticas utilizando materiais manipuláveis 
e/ou a resolução de situações-problema para o ensino da Matemática.

Valor total
Taxa do desconto

Valor do desconto

R$ 100,00   R$ 80,00         R$ 30,00        R$ 40,00         R$ 20,00        R$ 15,00         R$ 50,00
25%               40%                  10%                 75%                  5%                    50%                  10%
R$ 25,00      R$ 32,00         R$ 3,00           R$ 30,00         R$ 1,00          R$ 7,50            R$ 5,00

25% 25% 25% 25% 100%=

R$25 R$25 R$25 R$25 R$100=

Síntese do capítulo

 » O raciocínio proporcional pode ser considerado a base do currículo 
de Matemática, pois é a habilidade de reconhecer e compreender 
as relações multiplicativas existentes entre determinadas situações. 

 » Razões são números que expressam uma relação de comparação 
entre duas quantidades ou medidas, em uma situação específica, 
por meio de uma relação multiplicativa. A partir da comparação 
entre duas razões, estabelece-se uma proporção.
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ou medidas se referem a uma mesma situação.

 » A porcentagem é um número que expressa uma relação entre duas 
quantidades associadas a um total de 100.

 » O uso de materiais manipuláveis no desenvolvimento dos conceitos 
de razão, proporção e porcentagem, bem como o trabalho com 
a resolução de problemas possibilitam ao aluno desenvolver seu 
raciocínio proporcional de maneira lúdica e significativa.

Você pode anotar a síntese do seu processo de estudo nas linhas a seguir:
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Atividades de aprendizagem

1. Uma escola tem 16 alunos no 5º ano, 12 deles dizem que são fãs de 
futebol, e o restante diz não gostar de futebol. Pode-se dizer que para 
cada 3 alunos que gostam de futebol existe 1 que não gosta? Explique 
sua resposta.

2. Calcule a razão entre o número de caixas do correio por carta em cada 
caso abaixo e verifique em quais quadros a relação é a mesma.

A B C

D E F
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3. Considerando que um refresco de laranja é feito misturando-se suco de 
laranja concentrado e água, observe as duas situações abaixo e responda 
o que se pede:

Cada jarra foi preenchida com a mesma quantidade de refresco de laranja. 
Qual jarra terá o refresco mais forte? Justifique sua resposta.

4. Dos 30 alunos de uma turma, 50% são meninos. Das meninas, 20% têm 
cabelo cacheado e as demais têm cabelo liso. Quantas são as meninas de 
cabelo liso? Justifique sua resposta.

Jarra 1

Legenda

Copo de suco de laranja

Copo de água

Jarra 2
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Leia mais sobre razões e proporções no livro:

BIANCHINI, Edwaldo; PACCOLA, Herval. A matemática tem razão. São 
Paulo: Editora Moderna, 1998. 

Uma sugestão de vídeo interessante para assistir junto com os alunos é:

 » Mansão Matemática Aritmética 

Aprisionadas em uma mansão, seis crianças precisam usar seus 
conhecimentos de Matemática para escapar desse esquisito e 
cômico lugar. A cada resposta certa, ganham “matcards”, que são o 
passaporte para a tão sonhada liberdade. Uma série produzida pela 
rede inglesa Channel 4 especialmente para crianças de 9 a 11 anos. 
Ela convida todos a testarem seus conhecimentos em Matemática, 
enquanto torcem pelos participantes da aventura. 

Aprenda mais...



Considerações 
finais

Neste Caderno Pedagógico, buscou-se elaborar propostas significativas para 
o ensino de Matemática, proporcionando, sempre que possível, reflexões que 
mobilizassem atitudes positivas em relação a essa área do conhecimento e 
seu ensino. Esperamos que esse objetivo tenha sido alcançado.

Ao longo da disciplina, você estudou metodologias para o ensino de 
múltiplos, divisores, números racionais e suas operações, razão, proporção 
e porcentagem junto aos anos iniciais do Ensino Fundamental. A proposta 
aqui apresentada é de um ensino de Matemática ancorado em situações-
problema, na investigação matemática e nos materiais manipuláveis. É 
importante frisar que existem muitas outras possibilidades para o ensino 
desses conceitos. Nas escolhas feitas e aqui apresentadas, é possível perceber 
nossa concepção acerca do ensino e da aprendizagem da Matemática, e você, 
como professor, também precisará se posicionar e escolher concepções em 
que acredite.

Acreditamos que cabe a você, professor, promover situações pedagógicas 
que possibilitem aos seus alunos compreenderem que: a Matemática 
não é coisa de gênios; errar em Matemática é possível, e os erros podem, 
muitas vezes, ajudar no processo de compreensão de conceitos; os alunos 
sobrevivem porque têm intuição matemática; a Matemática está presente 
no cotidiano de muitas de nossas ações, pois é uma criação humana e tem 
história; as aulas de Matemática podem ser prazerosas; existem conceitos 
que podem ser trabalhados com jogos; os alunos podem fazer investigação 
matemática; não existe um único modo de se aprender e fazer Matemática.

Esperamos que todas essas ideias tenham sido semeadas no decorrer do 
caminho. 

Um afetuoso abraço!

Professoras Débora, Fernanda e Jussara





Conhecendo  
as professoras

Autoras

Débora Regina Wagner

Possui graduação em Matemática - Licenciatura Plena pela Universidade 
Comunitária da Região de Chapecó (2001); Mestrado em Educação 
Científica e Tecnológica pela Universidade Federal de Santa Catarina 
(2012) e atualmente é Doutoranda do Programa de Pós Graduação em 
Educação Científica e Tecnológica da UFSC. É professora da rede estadual 
de ensino do Estado de Santa Catarina e foi professora nas disciplinas 
de Metodologia do Ensino e Estágio I para os cursos de Licenciatura 
em Matemática da UFSC (2009-2010) e Metodologia do Ensino da 
Matemática e Educação Matemática e Infância para o curso de Pedagogia 
da UFSC (2009-2010). Tem experiência como professora das disciplinas 
de Metodologia do Ensino e Estágio Supervisionado para o Curso de 
Licenciatura em Matemática modalidade a distância da UFSC (2009, 2010 
e 2012).

 

Fernanda Medeiros Alves Besouchet Martins 

Graduada em Licenciatura Plena em Matemática pela Universidade do 
Estado do Rio de Janeiro (UERJ – 1997). Especialista em Metodologia 
do Ensino de Matemática, pelo Instituto Brasileiro de Pós Graduação e 
Extensão (IBPEX/PR – 2007). Mestre em Ciências da Linguagem pela 
Universidade do Sul de Santa Catarina (UNISUL – 2012). Professora de 
Matemática desde o ano de 1992, atuando no Ensino Fundamental, 
Médio e Superior. Atualmente, é professora de Metodologia do Ensino 
de Matemática do Curso de Pedagogia da UDESC/ CEAD/UAB, professora 
de Metodologia do Ensino e de Práticas Pedagógicas em Matemática no 
Programa de Pós-Graduação em Matemática e Estatística da Faculdade 
Avantis, e assessora pedagógica e professora de Matemática da Escola 
Dinâmica. Realiza assessoria pedagógica na área de Educação Matemática 
em instituições de ensino privadas. 
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Jussara Brigo 

Graduada em Matemática – Licenciatura pela Universidade Federal de 
Santa Catarina (UFSC) em 2004. Especialista em Matemática Aplicada 
e Computacional pela UFSC no ano de 2006. Mestre em Educação 
Matemática pelo Programa de Pós-Graduação em Educação Científica 
e Tecnológica da UFSC. Atualmente, é professora efetiva e assessora 
pedagógica da rede municipal de Florianópolis, professora Substituta da 
UDESC no CEAD e formadora do Gestar II do Estado do Acre.

Pareceristas

Josiane Pinto de Arruda

Graduada em Pedagogia das Séries Iniciais e Supervisão Escolar pela 
Universidade do Estado de Santa Catarina (UDESC) em 1990. Mestre, em 
2004, e Doutora em Educação Científica e Tecnológica pela Universidade 
Federal de Santa Catarina (UFSC) em 2011. É professora do Colégio de 
Aplicação da Universidade Federal de Santa Catarina e tem experiência 
na área de Educação, com ênfase no ensino e na aprendizagem da 
Matemática da escolarização inicial. Atua nas seguintes temáticas: 
formação de professores/professoras, avaliação escolar, Parâmetros 
Curriculares Nacionais e História da Educação Matemática. 



Comentários  
das atividades

Capítulo 1

1. Com base no que você estudou ao longo da disciplina, explique o que 
são situações-problema.

Comentário: 
Situações-problema fazem parte da Resolução de Problemas, 
indicando uma situação que precisa ser resolvida, e que mobiliza 
distintos conceitos matemáticos, mas que de modo geral podem ser 
resolvidos utilizando etapas que validam a resolução. Uma situação-
problema é toda situação que permita algum tipo de problematização, 
podendo acontecer em qualquer situação, desde atividades planejadas 
a jogos ou pesquisas. Os PCNs (1997), asseveram que é uma situação 
onde acontece uma sequência de ações ou operações para obter um 
resultado. Em ambos os casos, deve-se entender que a solução não 
está disponível de imediato, mas que é possível construí-la.

2. Explique em que consiste a metodologia de ensino denominada 
Investigações Matemáticas na sala de aula.

Comentário: 
Investigação matemática é uma possibilidade de ensinar matemática 
apropriando-se das problematizações dos conceitos e conteúdos que 
estão sendo ensinados. Nessa metodologia, o professor problematiza 
os objetos matemáticos que pretende ensinar, fazendo com que 
os alunos pensem e façam conjecturas a respeito das propriedades 
desses objetos. Além disso, Investigações Matemáticas em sala de 
aula é uma metodologia de trabalho que propõe o levantamento de 
conjecturas, reflexão e formalização dos conhecimentos matemáticos 
pelos alunos, a partir de questões matemáticas intencionais ligadas a 
todos os conteúdos.
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3. Com base nos seus estudos e nos conhecimentos apreendidos, 
descreva como o erro pode contribuir com o processo de ensino e 
aprendizagem da Matemática.

Comentário: 
O erro precisa ser considerado como um objeto de aprendizagem, e 
isso significa mudá-lo de lugar, ou seja, o erro fará com que o professor 
avalie qual o caminho tomado pelo aluno e os seus obstáculos de 
aprendizagem diante do conhecimento necessário para aprender o 
conceito requerido. O erro não será fator de punição, mas sim foco de 
aprendizagem com significados. Os erros, tanto do professor quanto 
do aluno, devem ser resignificados e direcionados a uma dimensão 
positiva. A partir do erro, deve-se iniciar a construção do acerto. 

4. Você pode verificar que existem muitos modos de se ensinar 
Matemática; descreva aquele que lhe pareça mais adequado e 
justifique sua escolha.

Comentário: 
Resposta de cunho pessoal. Deverá ser construído um texto dissertativo 
sobre a metodologia escolhida, explicando porque se identificou com 
a mesma.

5. Baseado nos estudos realizados, observe as duas situações 
apresentadas a seguir e diga qual delas considera o erro como positivo 
para o ensino da Matemática. Justifique sua escolha.

Comentário: 
O professor 2 faz com que o aluno avalie o resultado encontrado e 
perceba seu possível erro.

Professor 1 Professor 2

Isso está errado, faça de novo! 

Menino você nunca acerta!

Tem um erro nas suas contas! 

Veja, será que esse resultado está de 
acordo com o enunciado?
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Capítulo 2

1. Você aprendeu, no decorrer do capítulo, que os materiais manipuláveis 
facilitam a compreensão do conceito de múltiplos de um número. 
Com base nessas informações, construa em sua casa e descreva 
abaixo como definir, com Material Dourado ou com as Barrinhas de 
Cuisenaire, os dez primeiros múltiplos dos seguintes números:

a) 2  b) 5  c) 6  d) 8  e) 20

Comentário: 
Explicar e descrever como ficam dispostas as Barrinhas de Cuisenaire 
ou o Material Dourado na construção do conjunto dos dez primeiros 
múltiplos dos números apresentados.

2. Por que precisamos determinar o conjunto dos divisores de um 
número natural? 

Comentário: 
Porque o conjunto dos divisores é fundamental para classificar se um 
número é primo ou composto.

3. Com o material Cuisenaire e utilizando somente peças de uma mesma 
cor, ilustre  as combinações possíveis e represente os divisores de: 

a) uma barrinha verde musgo (6 unidades);

Comentário: 
Após a manipulação das barrinhas de Cuisenaire, o aluno descreverá 
quais são as combinações que representam as mesmas quantidades 
solicitadas. Nesse caso, poderá ser representado por 6 barrinhas 
brancas, 2 barrinhas verde bandeira e 3 barrinhas vermelhas.

b) uma barrinha azul (9 unidades);

Comentário: 
Após a manipulação das barrinhas de Cuisenaire, o aluno descreverá 
quais são as combinações que representam as mesmas quantidades 
solicitadas. Nesse caso, poderá se representado por 9 barrinhas brancas 
e 3 barrinhas verde bandeira.
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c) três barrinhas marrom (18 unidades);

Comentário: 
Após a manipulação das barrinhas de Cuisenaire, o aluno descreverá 
quais são as combinações que representam as mesmas quantidades 
solicitadas. Nesse caso, poderá se representado por 18 barrinhas 
brancas, 9 barrinhas vermelhas, 6 barrinhas verde bandeira e 3 
barrinhas verde musgo.

d) cinco barrinhas amarelas (25 unidades); 

Comentário: 
Após a manipulação das Barrinhas de Cuisenaire, o aluno descreverá 
quais são as combinações que representam as mesmas quantidades 
solicitadas. Nesse caso, poderá se representado por 25 barrinhas 
brancas e 5 barrinhas amarelas.

4. Utilizando as barrinhas de Cuisenaire, verifique se o número 23 (duas 
barrinhas laranjas e três barrinhas brancas) pode ser composto por 
outras barras de uma só cor. Indique que tipo de número é o 23. Ilustre 
e justifique sua resposta.

Comentário: 
Mediante manipulação, o aluno perceberá que só existem dois 
modos de decompor a quantidade solicitada. Portanto o número é 
classificado como número primo, pois possui somente dois divisores. 
Na decomposição, o aluno verificará que 23 será decomposto com as 
barrinhas unitárias.

5. Você aprendeu modos de como ensinar os múltiplos e dos divisores dos 
números naturais nos anos iniciais, com base nesses conhecimentos, 
descreva o que significa M.M.C. e M.D.C.? 

Comentário: 
Com base no estudo do caderno, o aluno deverá descrever o que 
significa cada uma das siglas e o que elas simbolizam. O M.M.C. 
significa o menor múltiplo comum diferente de zero entre dois ou 
mais números.  O M.D.C. significa o maior divisor comum a dois ou 
mais números.
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6. Resolva a situação-problema: Na marcenaria de Antônio, cada 
móvel demanda um tempo para a produção e entrega. A cada 3 dias, 
é produzida e entregue uma estante, a cada 4 dias um armário de 8 
portas, e 6 dias uma cozinha. Se no dia 5 de fevereiro foi feita a entrega 
dos três produtos, após quantos dias serão entregues os três produtos 
novamente? Em que mês e dia será? Essa informação é importante, 
pois nesse dia seu Antônio precisa organizar uma escala de horários 
ampliando a jornada de trabalho de seus funcionários.

Comentário: 
17 de fevereiro

7. Resolva a situação-problema: Em Minas Gerais, há muitas igrejas. 
Em Ouro Preto, escutam-se os sinos de três igrejas: uma toca a cada 15 
minutos, a segunda a cada 30 minutos e a terceira a cada 1 hora. Se às 
8 horas da manhã as três igrejas bateram o sino no mesmo instante, a 
que horas os três sinos baterão juntos novamente?

Comentário: 
9 horas

8. Resolva a situação-problema: Um médico receita que três 
medicamentos sejam ingeridos pelo paciente com os seguintes 
intervalos: Remédio A1, de 3 em 3 horas, Remédio B2, de 4 em 4 horas 
e Remédio C3, de 6 em 6 horas. Quando o paciente tomar os três 
remédios juntos, necessitará fazer uma refeição bastante adequada. 
Então, suponha que o paciente comece a tomar os três remédios às 
7 horas da manhã, qual será o próximo horário de ingestão de três 
remédios novamente?

Comentário: 
19 horas

9. Resolva a situação-problema: Os três filhos de Dona Antônia são 
pescadores. Cada um deles tem uma embarcação de pesca e navegam 
por lugares distintos. João retorna para casa de 30 em 30 dias, 
Sebastião retorna de 27 em 27 dias e Pedro de 45 em 45 dias. Os três 
saíram de casa hoje, daqui a quantos dias estarão juntos novamente?

Comentário: 
270 dias
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10. Resolva a situação-problema: Maria comprou mudas de três 
hortaliças para plantar em sua horta comunitária: 72 pés de salsinha, 
60 pés de cebolinha e 96 pés de tomates. Sua horta sempre tem 
canteiros com o mesmo número de hortaliças, então quantos 
canteiros serão necessários? Quantas hortaliças serão plantadas em 
cada canteiro?

Comentário: 
6 canteiros e 38 hortaliças por canteiro

Capítulo 3

1. Escreva a representação na forma de número decimal de cada uma das 
frações a seguir, mostrando os cálculos:

a) 12/10 = 1,2

b) 15/30 = 0,5

c) 25/100 = 0,2

d) 60/80= 0,75

2. Apresente representações fracionárias para cada um dos números 
decimais abaixo, mostrando os cálculos: 

a) 0,75 = 6/8; 75/100; 3/4

b) 1,25 = 5/4; 125/100; 10/8

c) 12,8 = 64/5; 128/10; 256/20

3. Com o auxílio da régua, trace uma reta e localize os seguintes números:

a)27/10     b) 5,6 c) 3 ½   d) 4/13  e) 7,3 

10 2 3 4 5

5,6

6 7 8

4
13

1
2 7,3

27
10 3
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4. Agora que você conhece as peças do Tangram e suas respectivas 
representações fracionárias, resolva as operações abaixo, sobrepondo-
as e comparando-as. Para tanto, é necessário identificar seus respectivos 
tamanhos em relação às partes e ao todo. Essa atividade deverá ser 
realizada sem recorrer ao método tradicional, ou seja, você deverá 
manipular as peças e registrar suas respostas apresentando suas 
conclusões. 

a) 1/8 + 1/8 = 2/8 ou 1/4

b) 1/4 + 1/8 = 3/8

c) 1/2 + 1/4 = 3/4

d) 3/8 + 1/4 = 5/8 

e) 5/16 + 2/16 = 7/16

f) 3/4 - 1/8 = 5/8

5. Tio Nonô percorre 8 quilômetros entre as cidades A e B. Com o uso da 
régua, construa uma reta e marque as distâncias que representam na 
estrada os seguintes locais por onde ele passa:
(Escala: 1cm = 1km)

a) A padaria (P), que fica localizada a ¼ da distância entre o ponto de 
partida e o primeiro quilômetro completo percorrido.

 
 Comentário:  
 0,25 ou 1/4 depois de 0.

b) O correio (C), que é está localizado bem no meio do caminho 
percorrido.

 
 Comentário:  
 Meio do caminho significa no quilômetro 4, ou 4km.

c) O mercado (M), que está no ponto 20/4 do caminho até a cidade B.
 
 Comentário: 
 20/4 é o mesmo que 20 dividido por 4 = 5, ou seja, o mercado está 

localizado no quilômetro 5, ou 5 km de distância da cidade A.
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d) A igreja (I), que fica a 5/2 de distância da cidade B. 
 
 Comentário: 
  5/2 é o mesmo que 5 dividido por 2 = 2,5, ou seja, a igreja está 

localizada a 5,5 quilômetros de distância da cidade A, faltando 2,5 
Km a ser percorrido até a cidade B, o que corresponde à fração 
11/2.

Capítulo 4

1. Uma escola tem 16 alunos no 5º ano. 12 deles dizem que são fãs de 
futebol, e o restante diz não gostar de futebol. Pode-se dizer que para 
cada 3alunos que gostam de futebol existe 1 que não gosta? Explique 
sua resposta.

Comentário: 
Sim. Dos 16 alunos, 12 gostam de futebol e 4 não gostam de futebol. Se 
fizermos a comparação por meio de uma tabela, onde os quadrados 
coloridos representam os alunos que gostam de futebol e os quadrados 
brancos representam os alunos que não gostam de futebol, é possível 
relacionar um quadrado branco a cada três coloridos. Podemos, dessa 
forma, concluir que para cada três alunos que gostam de futebol, um 
não gosta.

1km0km 2km 3km 4km 5km 6km 7km 8km

(P) (C) (M) (I)

(A) (B)

1
4

1
2

20
4 2

11
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2. Calcule a razão entre o número de caixas do correio por carta em cada 
caso abaixo e verifique em quais quadros a relação é a mesma.

Comentário: 
As razões calculadas são: A = 1/3; B = 2/6; C = 3/12; D = 2/8; E = 2/10; F = 
2/4. Como 1/3 = 2/6, a relação de cartas por caixa do correio são iguais 
para os quadros A e B, onde para cada carta há 3 opções de caixas e 
correio.

3. Considerando que um refresco de laranja é feito misturando-se suco 
de laranja concentrado e água, observe as duas situações abaixo e 
responda o que se pede:

Cada jarra foi preenchida com a mesma quantidade de refresco de 
laranja. Qual jarra terá o refresco mais forte?

Comentário: 
A jarra 1, pois a relação é de 1 medida de suco concentrado para cada 2 
medidas de água. Na jarra 2, a relação entre medidas de suco e de água 
é de 1 para 1, ou seja, a cada medida de suco concentrado é colocada 
uma medida de água. Quanto menos água, mais forte o refresco ficará. 
Sendo assim, o refresco da jarra 1 terá o refresco mais forte.

A B C

D E F

Jarra 1

Legenda

Copo de suco de laranja

Copo de água

Jarra 2
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4. Dos 30 alunos de uma turma, 50% são meninos. Das meninas, 20% 
têm cabelo cacheado e as demais têm cabelo liso. Quantas são as 
meninas de cabelo liso?

Comentário: 
30 alunos representados na tabela:

50% corresponde à metade de 30, resultando em 15 meninos e 15 
meninas. Das 15 meninas, 20% têm cabelo liso. Considerando 15 como 
100%, cada grupo de 3 corresponde a 20%, ou seja, 3 meninas têm 
cabelo cacheado e as 12 restantes têm cabelo liso. Assim:

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

50%  50%  15 meninos 15 meninas

1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1

20% 20% 20% 20% 20%
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Materiais manipuláveis
Fonte: Equipe CEAD/UDESC.  
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