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Apresentação

Professor,

Você está recebendo o primeiro caderno de Atividades de Apoio à Aprendizagem
em Matemática, elaborado para ajudá-lo a desenvolver o seu trabalho em sala de aula.

Este caderno está organizado em quatro unidades e cada uma com oito aulas, nas
versões do aluno e professor. A versão do professor possui algumas orientações e suges-
tões para auxiliá-lo em sala de aula relacionado com aqueles temas que estudou nos
Cadernos de Teoria e Prática.

Os cadernos de Atividades de Apoio à Aprendizagem estão atrelados aos de Teoria
e Prática, relacionando as situações-problema e os temas matemáticos estudados em
cada uma das unidades.

Cada conjunto de oito aulas, desenvolve atividades para apoiar a aprendizagem de
determinados temas matemáticos tendo como referencial o currículo em rede. Assim,
desejamos, mais uma vez, que o professor sinta-se estimulado para investir em um
currículo significativo e que parta da resolução de situações-problema. É importante
ressaltar que você, professor, poderá adequar o grau de aprofundamento do tema em
cada série ou turma que estiver trabalhando. Fica a possibilidade de rearranjar as aulas,
em outras seqüências a partir da necessidade de apoio que você observa em seus
alunos. Para tanto, cada aula é identificada com o ponto do tema que é mais focado.





Introdução

Esse caderno representa sugestões de atividades para o domínio dos conceitos básicos
estudados nas Unidades 1, 2, 3 e 4.

Conforme já foi estudado nos cadernos de Teoria e Prática, nosso objetivo é construir
um currículo em rede em que os temas matemáticos sejam utilizados para a resolução de
situações-problema.

Na Unidade 1, assim como no caderno de Teoria e Prática, os temas matemáticos
aparecem relacionados com a discussão sobre alimentação. Dessa forma, o aluno
será levado a operar com números decimais, explorar conceitos referentes a medida
de área e volume.

Na Unidade 2, partindo do tema alimentação saudável, sugerimos a exploração de
conceitos algébricos, partido das representações mais simples até a simbólica. A partir
disso, serão propostas várias formas de resolução de uma equação do primeiro grau, pois
é importante que o professor explore o maior número de situações e formas de soluções
com seus alunos.

Na Unidade 3, discutimos sobre um assunto muito importante para nós brasileiros:
Imposto de Renda e porcentagem. Apresentamos várias atividades em que explorem o
cálculo de porcentagem em vários contextos e significados conceituais. Procurando,
também, privilegiar o uso do cálculo mental e o uso da calculadora para tal tarefa.

Na última unidade, Unidade 4, propusemos o estudo de outros impostos que são
empregados no Brasil para o desenvolvimento das atividades. Então os alunos serão
levados a resolver situações de tratamento de informação: interpretação e construção
de gráficos e por fim, algumas situações em que os números inteiros podem aparecer
nesses contextos.
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DISCUSSÃO SOBRE ALIMENTAÇÃO
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Aula 1
Começando a conversa sobre alimentação

Motivar os alunos a estudar o assunto desta AAA por meio de texto introdutório.

Objetivo

Professor, o tema obesidade é muito importante, principalmente ao percebermos que
a obesidade é um problema que afeta inclusive as pessoas mais pobres. Estude com seus
alunos esse tema. Peça auxílio ao professor de Ciências para comentar sobre as doenças
citadas neste texto inicial.
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Começando a conversa sobre alimentação
A
ul

a 
1

Faça um mural contendo o tipo de alimentos mais saudáveis. É importante citar que
não basta comer frutas ou verduras para ficar saudável. É preciso haver equilíbrio.

Peça para o professor de Ciências discutir sobre as dietas relâmpago: Dieta da Lua,
da sopa, de frutas etc.

Mostre o que seja uma dieta saudável. Sugerimos que faça um cardápio básico e fácil para
alimentação. Se possível peça a um nutricionista da comunidade para falar com os alunos. O
professor de Educação Física pode dar dicas sobre alimentação e exercícios físicos.

O problema da alimentação está presente nas casas dos seus alunos. Seus alunos
podem ter os pais ou irmãos obesos por causa de uma rotina alimentar não saudável.
Assim, sugira palestras para os pais e familiares. Lembre-se: você está frente a um desafio,
pois trata-se da necessidade de mudança de hábito.
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Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

U
ni

da
de

 1Procure deixar que os alunos respondam às perguntas intuitivamente. Procure ape-
nas dar dicas, mas deixe-os discutir sobre quem é o mais pesado ou maior nas duas
primeiras questões.
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Aula 2
Comparando números decimais

O objetivo da questão é que os alunos relacionem números decimais com frações a
partir do peso. Mesmo que os alunos ainda não tenham aprofundado o conceito de
unidades de massa, esse é um tema que já estudaram nas séries iniciais do ensino
fundamental e do qual possuem noções pelo seu uso no cotidiano.

Comparar números decimais.

Objetivo
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Aula 3
Operando com números decimais

Pesquise os itens da cesta básica da sua região e, para saber o valor, faça o levanta-
mento nos mercados perto da escola ou use algum encarte de jornal.

Operar com números decimais: adição e subtração.

Objetivo
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Operando com números decimais
A
ul

a 
3

A ajuda no troco poderá trazer algumas respostas diferentes por parte dos alunos. Por
exemplo, algum aluno pode sugerir no troco de R$157,00 ao invés de ajudar com
R$2,00, poderá sugerir ajudar com R$7,00.Discuta todas as soluções possíveis depois
que eles fizerem o exercício.

Talvez nesse momento você possa tentar fazer um fechamento sobre como devemos
somar os números decimais. Uma conclusão em que diga que para somar ou subtrair
com números decimais basta proceder com adição com naturais: décimos com décimos,
centésimos com centésimo; é suficiente.

A capacidade de fazer cálculo mental deve ser uma estratégia a ser trabalhada com seus
alunos, inclusive é fortemente sugerida nos Parâmetros Curriculares Nacionais. Peça para
que os alunos apresentem suas formas de pensamento. Crie jogos semanais em que os alunos
precisem resolver as questões por meio de cálculo mental.
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Aula 4
Operando com números decimais

Com certeza seus alunos saberão fazer o cálculo com os produtos antes que você faça
alguma explicação sobre o assunto. Permita com que façam o cálculo e discutam o modelo.

Operar com números decimais: multiplicação.

Objetivo
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Operando com números decimais
A
ul

a 
4

Se preferir, para multiplicar os 3/4 transforme para número decimal. Nesse momento
a operação com números decimais é mais importante.

O objetivo deste exercício é que os alunos percebam que a multiplicação entre dois
números decimais nem sempre tem o resultado maior que o inicial. Procure ajudá-los
nessa descoberta.

Se achar melhor chame esse cálculo (1 + 0,5) x 2 de propriedade distributiva. Esta é
uma oportunidade de os alunos conhecerem a aplicação das propriedades numéricas.
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Aula 5
Operando com números decimais

Nesta primeira questão procure motivar os alunos a resolvê-la sem cálculo, usando ape-
nas o raciocínio. Mostre com esta questão que na divisão por um número decimal o quoci-
ente pode ser maior que o dividendo.

Operar divisões com números decimais.

Objetivo
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Operando com números decimais
A
ul

a 
5

Professor, se preferir peça para os alunos fazerem o levantamento dos valores no
mercado ou por um encarte de jornal. Assim você poderá levantar o custo do bolo para
a sua região.
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Aula 6
Explorando o conceito de área

Para esta aula você precisará de jornais, fita adesiva, fita métrica ou metro.

Conceituar como se determina a área de figuras planas.

Objetivo
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Explorando o conceito de área
A
ul

a 
6

Professor, é possível que aconteçam duas situações ao realizar esta tarefa:

1. Os quadrados confeccionados não serão suficientes para cobrir a sala. Aproveite
esse momento para determinar a área usando a multiplicação das duas dimensões. Cu-
bra um lado da sala e depois o outro. Use marcas no chão para ajudar os alunos.

2. O número de quadrados não é exato. Para o exercício 3 determine o resultado
aproximado. Iremos desenvolver os múltiplos no exercício 4.

Por meio da contagem dos quadrados e da multiplicação, ajude os alunos nas con-
clusões propostas. Utilize as contagens feitas nas questões anteriores.

Professor, se desejar pode montar na sala de aula ou no pátio o que representa o are
com jornais velhos. São 10 x 10 quadrados de 1m2. Se não tiver 100 folhas faça apenas
os lados.
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Aula 7
Explorando o conceito de área em mosaicos

Professor, se você estiver aplicando esta atividade para alunos da 8a série, demonstre
a semelhança entre as figuras. Ou seja: os ângulos se mantêm iguais e os lados ficam
proporcionais.

Analisar a variação da área alterando o tamanho dos lados do triângulo e do retângulo.

Objetivo
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Explorando o conceito de área em mosaicos
A
ul

a 
7

A razão entre os lados da figura original e do mosaico será completado assim:
Do quadrado:
Medida do lado da figura original (meça com a régua).
(medida 1) Medida do lado do mosaico (meça com a régua):
(medida 2) Provavelmente, será 2 vezes  a medida 1:



27

U
ni

da
de

 1

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

Professor, procure ajudar seus alunos que tiverem dificuldade no raciocínio. Essa
questão está colocada aqui para que o aluno possa fazer um relação prática do “experi-
mento” realizado anteriormente. Por isso, encaminhe as respostas dos alunos, procuran-
do relacionar com a atividade.
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Aula 8
Explorando unidades de volume

É importante lembrar que a medida volume da sala poderá não fornecer valores
exatos.

Conceituar o cálculo do volume.

Objetivo
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Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

U
ni

da
de

 1

Procure fazer o cálculo perguntando para os alunos, quantos cubos caberiam encos-
tados nas paredes da sala. Raciocínio semelhante ao da questão 2.

Quantos cubos de 1m3 caberiam encostados a cada dimensão da sala (parede)?
Quantos cubos serão necessários para encher a sala?
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Explorando unidades de volume
A
ul

a 
8

O objetivo desta atividade é relacionar o cálculo de volume feito com o cubo na sala
de aula para outros tipos de vasilhames. Ajude seus alunos, encaminhando-os a fazer
relações, voltando sempre aos primeiros exemplos.



Soluções das atividades
Unidade 1 – Explorando conceitos
matemáticos numa discussão sobre alimentação
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U
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da
de

 1

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

Soluções das atividades

Atividade 1

a) João

b) Jéferson

c) Jorge

d) Júnior

Aula 2

Atividade 2

a) Renata

b) Rodolfo

c) Nina

d) Maria

Atividade 3

a) 3,33

b) 12,45

c) 1,25

d) 12,991

e) 1,1

f) 2,102

g) 0,0001

Atividade 4

a)

b)
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So
lu

çõ
es c)

d)

e)

f)

g)

Atividade 5

a)

b)

c)

d)

e)
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U
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 1

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

Atividade 1

a) 71,35kg

b) 69,8kg

c) 82,85kg

d) 70,12kg

Aula 3

Atividade 2

Resposta pessoal

Atividade 3

a) R$1,75

b) R$2,70

c) R$0,40

d) R$7,25

Atividade 4

Resposta pessoal

Atividade 5

a) 6,108

b) 160,5001

c) 2,705

Atividade 6

a) 3,3

b) 4,13

c) 10,434

d) 12,31

e) 1,01

f) 1,37

g) 8,96



AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

36

So
lu

çõ
es

Atividade 1

R$4,78; R$2,58; R$4,75; R$4,95; R$2,82; R$1,90

Aula 4

Atividade 2

a) R$1,55

b) R$1,80

c) R$2,67

d) R$4,38

Atividade 3

a) 2.345ml ou 2,345 litros

b) 19.446 metros/hora

Atividade 4

a) 50,8cm

b) 35,56cm

c) 1,27cm

d) 0,635cm

Atividade 5

a) 93,4

b) 722

c) 0,05

d) 1250,7

Desloca-se a vírgula para a direita.



37

U
ni

da
de

 1

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

Atividade 6

a)

b)

Quando multiplicamos por um número menor que 1 o resultado é menor que o valor
inicial.

Atividade 7

a) 7,5

b) 6

c) 2,5

d) 16,5
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So
lu

çõ
es

Atividade 1

a) 6 pacotes

b) 8 vasilhas

c) 116,67kg

Aula 5

Atividade 2

a) 5kg

b) 30 ovos

c) 2kg de arroz

Atividade 3

Carne: 520g;

Arroz: 200g;

Feijão: 80g;

Refrigerante: 600ml

Atividade 4

a) 0,3

b) 0,05

c) 0,0355

d) 0,0012

e) 9,253

f) 0,00000024

A vírgula desloca-se para a esquerda.

Atividade 5

Aproximadamente R$1,50
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Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

Texto inicial: 60; 60; 30

Aula 6

Atividade 1

Resposta pessoal.

Atividade 2

Resposta pessoal.

Atividade 3

Resposta pessoal.

Atividade 4

a) 100 quadrados

b) 100 quadrados

c) 10.000 quadrados

Atividade 5

10cm; 100dm2

Atividade 6

1cm2; 100cm2; 10.000cm2

Atividade 7

100m2
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So
lu

çõ
es

Atividade 1

4 quadrados

Aula 7

Atividade 2

4 triângulos

Atividade 3

9 triângulos

Atividade 4

Número de figuras em
cada lado

Figuras Número de figuras
necessárias

Quadradro

Triângulo 1

Triângulo 2

2

2

3

4

4

9
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Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre alimentação

Atividade 5

Quando duplicou o tamanho do lado a área quadruplicou e quando triplicou o tamanho
do lado a área aumentou nove vezes.

Atividade 6

R$375,00. Resposta pessoal

Medida
do lado
da figura

Figuras

Quadradro

Triângulo 1

Triângulo 2

Medida do
lado do
mosaico

Razão entre
os lados

Número de
figuras

4,2

4,6

4,6

8,4

9,2

13,8

x 2

x 2

x 3

4

4

9



Atividade 1

Aproximadamente 133 copos de 300ml 1/25 parte da caixa-d’água.

Aula 8

Atividade 2

a) 24 em cada parede lateral e 28 na parade frontal e na parede do fundo

b) 42 para cobrir a base

c) 168 para encher o bloco

d) Basta multiplicar a área da base pela a altura

Atividade 3

Resposta pessoal.

Atividade 4

a) 10m3

b)10,5m3

c)267,75cm3

d)210cm3

Atividade 5

Resposta pessoal.



ANEXO I





Anexo I





ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM 1

MATEMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E NOS IMPOSTOS

UNIDADE 2
ALIMENTAÇÃO PARA A SAÚDE
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Aula 1
Começando a conversa sobre alimentação saudável

Professor, este é um tema de muita importância. Sabemos por meio de jornais e
revistas que a má alimentação é um problema sério. Temos pessoas que, mesmo sendo
obesas, são desnutridas. Há também problemas relacionados à anemia e várias outras
doenças.

Motivar os alunos a discutir o tema alimentação.

Objetivo
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Começando a conversa sobre alimentação saudável
A
ul

a 
1

Peça ajuda ao professor de Ciências para discutir sobre a cadeia alimentar. É impor-
tante deixar claro que a alimentação sadia não está relacionada apenas com perda ou
ganho de peso. Porém está intimamente relacionada com uma vida saudável.

Faça o cardápio com os alunos. Faça um levantamento de preço e peça para os
alunos perguntarem em casa se é possível seguir esse cardápio semanal.  Os custos
ficariam acima do que é gasto mensalmente com alimentação?
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Aula 2
Explorando a álgebra

Professor, sugerimos que faça uma discussão com seus alunos sobre a história da
Matemática, incluindo a história da álgebra.

Introduzir soluções com equações usando conhecimentos intuitivos.

Objetivo
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Explorando a álgebra
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As atividades seguintes foram baseadas no artigo de Faria e Rodrigues, Equação do 1o

grau – uma proposta histórica. Fórum de Licenciatura, Edição Especial, UFG: 1996.
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Para fazer a atividade 3, divida a turma em grupos de 3 alunos. Entregue para eles
envelopes contendo as seguintes quantidades de feijão: 12, 15, 18, 21, 24, 27 e 30.

Peça para que resolvam o problema para um primeiro envelope. Em seguida, peça
para trocarem os envelopes entre si. Repita essa atividade pelo menos três vezes.

Chame os grupos à frente da sala e peça que apresentem suas soluções.

Os alunos devem escrever como resolveram o problema. Se possível, faça um mural
com as soluções.

Aqui os alunos deverão transportar o método que usaram de solução para um núme-
ro maior. Trata-se de uma abstração do problema.
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Explorando a álgebra
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Os alunos deverão fazer o problema em trios.

Peça para recortar as notas. Deixe que pensem na solução usando os recortes do
anexo I. Não use letras para definir o valor desconhecido. Este é o momento de pensar
nas soluções de uma forma mais concreta.

Vale a pena concluir a solução dos grupos colocando o raciocínio dos alunos em
forma “simbólica”:

$+20 + $-20 + $x2 + $/2 + $ = 550

Observando a representação o que o primeiro irmão ganha vem do segundo. Então
há uma compensação. Se contarmos o número de $, temos: 5,5$.

Cada $ vale 100 e essa é a herança dos 5. Calcule a dos outros irmãos.
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Aula 3
Explorando a representação algébrica

O aluno poderá trazer algumas soluções para o problema. Mas ele precisará criar um
parâmetro em relação a algum pacote.

Desenvolver o raciocínio algébrico por meio de montagem de problemas.

Objetivo
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Explorando a representação algébrica
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3 Veja uma forma:

P1 = P2 +20

P3 = P2 -30

Assim:

P1 + P2 + P3 = 350 pode ser assim:

P2+20+P2+P2-30=350

3P2 -10 = 350

Qual o número do qual ao se subtrair 10 resulte 350. Só pode ser 360.

3P2 = 360

P2 = 120
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 2A possibilidade de o aluno reescrever o valor desconhecido por x permite que crie uma
identidade com o valor desconhecido. Trabalhe as várias soluções do problema. Exemplo,
os alunos podem ter colocado como de valor desconhecido o produto 1 ou o 3.

Professor, os alunos poderão usar formas simbólicas diferentes.

O que é incógnita? Sugerimos que peça para os alunos procurarem no dicionário o
significado da palavra. É verdade que nem sempre os significados encontrados nos
dicionários são os melhores a serem utilizados na aula de Matemática, porém utilize-o
para iniciar uma discussão.

Sugerimos que peça para os alunos perguntarem em casa para os seus familiares
sobre o que significa incógnita. Às vezes, algumas pessoas usam o termo com sentido
semelhante ao matemático.

Vamos trabalhar com os alunos a representação simbólica.

Atenção: Se estiver trabalhando essa questão com os alunos da 5a série que não
estudaram potência, ao invés de expressar o item d por x² use xxx .
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Explorando a representação algébrica
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Discuta com seus alunos se as representações têm o mesmo significado e, também,
como em Matemática podemos ter símbolos diferentes para a mesma coisa.

A questão “a décima parte de um valor mais um” pode propiciar uma discussão
interessante ao possibilitar representações diferentes:
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Aula 4
Resolvendo equações

Estaremos limitando as equações aos números naturais. Porém, se estiver trabalhando
com alunos de séries avançadas, a atividade poderá ser usada, sendo necessário apenas
trabalhar alguns exemplos envolvendo números inteiros ou racionais.

Resolver equação a partir da generalização da aritmética.

Objetivo
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Resolvendo equações
A
ul

a 
4

Professor, se tiver alguma dúvida ao resolver as questões, principalmente quando
forem trabalhadas em sala de aula, volte ao caderno de TP e dê uma olhada nas suges-
tões. O objetivo das próximas atividades é trabalhar as várias representações da álgebra.
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Nesta questão vamos utilizar os conceitos trabalhados nas questões anteriores.

Sugira que os alunos deixem os valores desconhecidos agrupados em apenas um
membro.

Atenção: procure não estabelecer regras. Tente favorecer as soluções pelo uso da
aritmética.
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Aula 5
Resolvendo equações

É importante discutir as várias formas de soluções. Haverá alunos que esconderão
partes diferentes, porém encontrarão a mesma resposta. A maneira que parece mais fácil
para resolver as equações é tentar esconder a maior parte da equação que possa revelar
um resultado.

Resolução de equações utilizando o “método de esconder”.

Objetivo



63

Alimentação para a saúde

U
ni

da
de

 2

Por exemplo, no item a: Alguns alunos podem começar escondendo o     .

Enquanto isso, outros alunos podem já esconder o 5x. Apesar da primeira maneira
parecer mais simples, procure não apontar para os alunos que a segunda maneira esteja
errada ou que seja mais complicada. O que se pretende nessas questões é que os alunos
percebam outras estratégias de soluções ao estudarem a álgebra com funções matemáti-
cas diferentes.



AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

64

Resolvendo equações
A
ul

a 
5

Professor, é comum que os alunos, ao interpretar o problema, entendam o “AUMEN-
TAR 1,25 do seu peso” como uma adição, pois o termo “aumentar” normalmente leva o
aluno a pensar nessa operação. Mostre para seu aluno que o 1,25 significa um fator de
aumento e não uma parcela de aumento. Significando que Cristina deveria aumentar o
peso de 1 vezes e 0,25, representando assim:

1 parte:

0,25 de um todo:

Discuta com seus colegas professores de Matemática outras formas de ajudar
seus alunos.
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Aula 6
Resolvendo equações

Professor, se possível leve uma balança de dois pratos para a sala de aula e faça
algumas atividades mostrando que o que foi tirado ou colocado em um prato deve ser
tirado ou colocado no outro.

Resolver equações usando o princípio aditivo da igualdade.

Objetivo
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No caderno de Teoria e Prática (TP) você já fez algumas atividades relacionadas
com essa aula. Qualquer dúvida, volte a ler o seu caderno e busque as orientações
apresentadas lá.

Professor, estimule seus alunos a escrever os passos da equação usando a equi-
valência.

Atividade baseada em Matsubara e Zanirato, BigMat, 2o vol. Essa atividade deve ser
realizada em duplas. Recorte as fichas. Use as fichas do Anexo II para cada aluno. Tire as
fichas que estão com x. Coloque os alunos sentados em lados opostos da carteira. Peça
para colocar as fichas viradas para baixo. O primeiro aluno deverá sortear um número, o
segundo pega um outro número. O primeiro sorteia outra ficha que deverá manter a
equivalência para que o aluno ganhe a partida.
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Exemplo:

1o jogador: 2

2o jogador: -3

1o jogador: -5

O primeiro jogador ganhou!

Quem ganha começa uma nova partida.

Faça que cada ganhador das duplas jogue com outros ganhadores até chegar a um
último ganhador. Junte as fichas dos alunos de cada dupla e embaralhe colocando as
quatro fichas com x de cada aluno (total de fichas: 60). Coloque no centro da mesa e
proceda conforme a regra explicada.
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Aula 7
Resolvendo equações

Professor, nesse momento é interessante que você estimule seus alunos a resolverem
as equações usando equivalência.

Resolver equações com produtos e quocientes por meio da equivalência.

Objetivo
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No caderno de Teoria e Prática (TP) você já fez algumas atividades relacionadas com
essa aula. Qualquer dúvida, volte a ler o seu caderno e busque as orientações apresenta-
das lá.

A partir do item c resolva as equações usando a equivalência na soma, subtração,
multiplicação e divisão. Deixe para sistematizar as regras apenas no final da aula.

Sugestão para o item e:

4x – x = x – x + 24

3x= 24
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Se desejar faça um mural com as conclusões dos alunos.

Será muito interessante se você puder fazer uma comparação dos métodos estudados.
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Aula 8
Avaliação

Professor, use a avaliação como elemento positivo e para que você possa analisar a
necessidade de rever algum tema com os seus alunos. Não use a avaliação como ele-
mento de coerção. A avaliação deve fazer parte do seu processo de ensino.

Avaliar se os alunos conseguem operacionalizar consistentemente os temas trabalhados
durante as AAA anteriores.

Objetivo
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Avaliação
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8 Diga aos seus alunos que você está usando a avaliação apenas para verificar quais

conteúdos precisam ser estudados mais profundamente pelo grupo.

A avaliação a seguir pode ser dividida em partes.

As atividades propostas nesta aula poderão ser usadas para se continuar avaliando o
aprendizado dos seus alunos. Não proponha como prova, mas deixe que os alunos
apresentem suas mais diferentes respostas e interprete se houve compreensão sobre os
temas trabalhados. Lembre-se: a avaliação não é o fim de um processo.



Soluções das atividades
Unidade 2 – Alimentação para a saúde
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Alimentação para a saúde

Soluções das atividades

Aula 2

Atividade 2

Resposta pessoal.

IMC

24,22

24,57

24,91

25,26

25,61

25,95

26,30

Peso

70

71

72

73

74

75

76

Atividade 1

Entre 70 e 72 kg

Atividade 3

Resposta pessoal.

Resposta

999
1000
1001

3123
3124
3125

1666
1667
1668

Número de grãos

3000

9372

5001

Atividade 4
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120, 80, 200, 50 e 100
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Alimentação para a saúde

Atividade 1

R$140,00, R$120,00 e R$90,00.

Aula 3

Atividade 2

Resposta pessoal.

Atividade 3

2x; 2x + 1; 100 – 10x; x2; 4 + x; 10 + 10x

Atividade 4

2x, x/3, 5x, x + 1, x/10 + 1, x/2, x + 2x, x + y, x- y, x/5
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Atividade 2

a) 35

b) 45

Aula 4

Atividade 3

a) 12   4

b) 21   7 ou 21  3

c) 50  10 ou 50  5

d) 18  6

Atividade 4

a) 5

b) 10

c) 6

d) 1

Atividade 5

a) 30

b) 210

Atividade 6

a) –16

b) 15

c) 1/4

.. ..

.. ..

..

..
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Alimentação para a saúde

Atividade 1

a) 6/5

b) 3

c) 63

d) -2

e) 3

Aula 5

Atividade 2

a) 104kg

b) 64kg

c) aproximadamente 42kg
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Atividade 1

a) 2

b) -2

Aula 6

Atividade 2

Resposta pessoal.

Atividade 3

Resposta pessoal.
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Alimentação para a saúde

Atividade 1

a) 9

b) 75

c) 2

d) 3

e) 8

Aula 7

Atividade 2

a) 2

b) 9

c) 6

d) 15
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Atividade 1

a) 1,0

b) 0,025

c) 4,5

d) 0,15

e) 6

f) 1/1000

Aula 8

Atividade 3

Aproximadamente 0,126 da lata.

Atividade 4

R$1.377,59

Atividade 5

190 lajotas

Atividade 6

200m

Atividade 7

10m

Atividade 8

8,9 e 10

Atividade 9

R$513,40

Atividade 10

a) -40

b) 10
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ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM 1

MATEMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E NOS IMPOSTOS

UNIDADE 3
IMPOSTO DE RENDA E PORCENTAGEM
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Aula 1
Começando a conversa sobre impostos

Coloque a tabela no quadro e discuta com os alunos sobre os dados ao lado. Enume-
re os tipos de impostos, como e quando devem ser pagos.

Motivar os alunos no estudo do tema.

Objetivo
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Aula 2
Explorando problemas com porcentagem

Equivalência de frações é um tema que os alunos estudam na 4a série, por isso
deixem que eles resolvam a situação como quiserem. Observe as formas de resolução e
aproveite para discuti-las na próxima aula. Se algum aluno não conseguir, peça para
fazer a primeira atividade da próxima aula e retorne para cá.

Interpretar o significado geométrico de porcentagem. Resolver problemas de porcenta-
gem dividindo o inteiro em grupos de 100 unidades

Objetivo
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Aula 3
Explorando problemas com porcentagem

Trabalhar equivalência de valores a partir de porcentagem. Calcular porcentagem a partir
de equivalência de frações.

Objetivo
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Explorando problemas com porcentagem
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Sugestão: transforme todos os valores para a fração de denominador 10 e 100. Por
fim, escreva em forma de porcentagem.

Os alunos podem ter duas formas para resolver o problema: usando as porcentagens
com o raciocínio desenvolvido na aula anterior ou usando as frações. Discuta as duas
formas de solução, se aparecerem durante a aula. Promova uma discussão em que cada
grupo possa defender sua solução como a melhor e explique?
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Sugestão para solução.

1)
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Explorando problemas com porcentagem
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2)

Obs.: Procure não utilizar, ainda, regra de três. Estimule os alunos a usar um dos métodos
acima.
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Aula 4
Explorando problemas com porcentagem

Determinar a porcentagem a partir da comparação de dois valores.

Objetivo
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Explorando problemas com porcentagem
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4 Atividade 2

Sugestões:

1) Aumentou R$90,00 a partir de R$600,00.

2)
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Professor, utilize os conceitos e termos que você estudou no caderno de Atividades
para ajudá-lo nessa aula.

No TP você estudou o que significam alguns impostos. Defina para os seus alunos
alguns termos usados nos cálculos, tais como alíquota, taxas etc. Para isso, sugerimos
que utilize o dicionário e reportagens de jornal.

É importante que você ajude o seu aluno a desenvolver maneiras de fazer cálculos
com porcentagem, chegando ao resultado exato ou por meio de estimativa. Como sabe-
mos, tal habilidade é muito importante, pois é muito utilizada no comércio e no trabalho
de maneira geral.

Proponha outros problemas escritos ou orais para os alunos. Leve para a sala de aula
alguns encartes de jornais e peça para os alunos fazerem estimativas do valor dos bens
utilizando os juros de financiamento e/ou taxas bancárias.
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Aula 5
Explorando problemas com porcentagem

Calcular o aumento e redução de valores a partir da sua porcentagem.

Objetivo
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Atividade 2

Sugestão:

O valor do carro com o IPI custa os 100% mais os 16% do imposto. Assim,
116% = 36540.
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Explorando problemas com porcentagem
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Professor, sugerimos que você discuta com os alunos sobre a razão pela qual o preço
não retornou aos 100%. Fazer a questão a partir da conclusão da questão anterior.
Porém vale a pena resolver o problema com um valor fictício para o produto, por
exemplo, R$50,00.
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Aula 6
Explorando problemas com porcentagem: cálculo mental

Favorecer o uso do cálculo mental para calcular porcentagem.

O primeiro exercício estará ajudando o seu aluno a desenvolver o raciocínio para o
cálculo da porcentagem mentalmente. Procure explicitar as regras utilizadas.

Objetivo
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Explorando problemas com porcentagem: cálculo mental
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Apresente o problema e deixe que eles resolvam em grupos ou individualmente. Sem
dúvida, várias formas de solução vão aparecer. Depois de resolvê-las, discuta essas for-
mas de solução.
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Atividade 3

Sugestão:

100% = R$798,00

10% = R$79,80

1% = R$7,98

0,5% = R$3,99

1,5% = 1% + 0,5%



AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

108

Explorando problemas com porcentagem: cálculo mental
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Atividade 5

Sugestão:

Aumento: R$5,00

100% = R$25,00

10% = R$2,50

2 x 2,50 = 5,00
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Aula 7
Explorando problemas com porcentagem: calculadora

Calcular porcentagem usando calculadora.

O uso da calculadora é importante, principalmente no cálculo financeiro. Por isso,
estimule seus alunos a usá-la depois que compreenderam conceitos importantes envol-
vendo o tema que foi desenvolvido nas aulas anteriores. Sugerimos que peça ao seus

Objetivo
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Explorando problemas com porcentagem: calculadora
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7 alunos que façam, também, estimativas. É muito comum os alunos apresentarem resulta-

dos extremamente errados, sem nenhuma interpretação ou reflexão sobre o resultado.
Por isso, estimule o cálculo por  estimativa do resultado.
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Explorando problemas com porcentagem: calculadora
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7 Atividade 7

b) Sugestão:

À vista:

R$63,20

Total 1: R$79,00 – R$63,20 = R$15,80

Parcelado:

Desconto: R$6,32

1) R$72,68  3 = R$24,23

Depositado: R$48,46 + 0,69% = R$48,79

Lucro: R$0,33

2) R$24,23 + 0,69%= R$24,40

Lucro: R$0,17

Total 2: R$6,32 + R$0,33+ R$0,17 =R$6,82.

..
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Aula 8
Explorando problemas com porcentagem

Desenvolver método prático para a determinação do valor inicial desconhecido de pro-
blemas envolvendo porcentagens.

É importante discutir com os alunos que o cálculo da inflação não é feito apenas a
partir de um produto. O cálculo é feito a partir da cesta básica. Peça para os alunos
pesquisarem quais são os produtos que entram no cálculo da inflação da sua região.

Objetivo





Soluções das atividades
Unidade 3 – Imposto de renda e porcentagem





117

U
ni

da
de

 3

Imposto de renda e porcentagem

Soluções das atividades

Aula 2

Atividade 1

a)

b)

c)

d)



AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

118

So
lu

çõ
es e)



119

U
ni

da
de

 3

Imposto de renda e porcentagem

Aula 3

Atividade 1

60% = 3/5 = 6/10 = 9/15

Atividade 2

15%

88%

9/20

44/50

40/100

45%

12/16

40%
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20/16

50/100

80%

75%

15/100

8/10

6/40
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Imposto de renda e porcentagem

Atividade 3

15% = 3/20 = 6/40

88% = 22/25 = 44/50

9/20 = 45%

44/50 = 88% = 22/25

40/100 = 40% = 8/20 = 2/5

45% = 45/100

12/16 = 75%

40% = 2/5

50/100 = 50% = 1/2

80% = 4/5

75% = 3/5

15/100 = 15% = 3/20

8/10 = 80% = 4/5

6/40 = 15% = 3/20

20/16 = 125% = 5/4
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Atividade 1

a)4,53% e 2,96%

b) 34% aproximadamente

Atividade 2

15%

Atividade 3

11% aproximadamente

Atividade 4

15%

Atividade 5

17%

Atividade 6

Não, o aumento foi de 8,5%

Atividade 7

5%

Atividade 8

16%
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Imposto de renda e porcentagem

Aula 5

Atividade 1

a) R$5,95

b) R$33,25

c) R$5,65

Atividade 2

R$31.500,00

Atividade 3

a) R$450,00

b)R$495,00

c)Não

Atividade 4

Não. Justificativa pessoal

Atividade 5

a) Sim, o aumento foi de 34,7%

b) 5.660.377 jovens

c) 3.556.363 jovens aproximadamente

d) 1.067.615 crianças
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Atividade 1

R$25,00; R$2,50; R$1,25; R$3,75

Atividade 2

R$135,42

Atividade 3

R$11,97

Atividade 4

a)R$62,72

b)R$63,84

Atividade 5

20%

Atividade 6

R$ 12,50

R$0,22

R$3,84

R$2,25

R$39,60

R$19,00

R$1,50

R$11,25

R$20,40

R$28,50

R$8,19

R$20,70
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Imposto de renda e porcentagem

Aula 7

Atividade 1

a) 4,5

b)2,85

Atividade 2

a) 62,30

b) 809,34

c) 311,50

d) 70,56

e) 73,92

Atividade 3

a) 62,30

b) 809,34

c) 311,5

d) 70,56

e) 73,92

Atividade 4

R$113,85

Atividade 5

a) R$228,43

b) R$1.293,75

Atividade 6

R$206,80

Atividade 7

a) R$61,38

b) Pagar à vista
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Atividade 4

Sim

Aula 8

Atividade 1

1,86%

Atividade 2

Não, aumentou 52%

Atividade 3

Não

Atividade 5

Aproximadamente 20%

Atividade 6

Está correto



ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM 1

MATEMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E NOS IMPOSTOS

UNIDADE 4
IMPOSTOS, GRÁFICOS, NÚMEROS NEGATIVOS
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Aula 1
Começando a conversa sobre tipos de impostos

Introduzir o tema da aula relacionado com gráficos e tabelas.

Está previsto na Constituição o uso de taxas diferentes para alíquotas de impostos
para garantir que quem ganha mais pague mais. Isso vale para o Imposto de Renda e

Objetivo



AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

130

Começando a conversa sobre tipos de impostos
A
ul

a 
1

para todos os impostos cobrados. Por exemplo, quando a União quer favorecer algum
tipo de produto ou serviço, incluindo a sua exportação, diminui as taxas para favorecer o
consumo ou a produção.

Se desejar aprofundar nessa discussão, sugerimos que peça ajuda para o professor de
Geografia e discuta questões como o protecionismo de alguns países com alguns dos
seus produtos. O exemplo mais fácil de ser encontrado é o dos EUA em relação a sua
agricultura.
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Aula 2
Interpretando gráficos

Reconhecer a presença de gráficos estatísticos em jornais e revistas. Interpretar gráficos
de linhas e colunas.

Nessa primeira atividade, depois de os alunos recortarem os gráficos procure já sepa-
rá-los nas suas várias formas de apresentação: barras ou colunas, circular e pictograma.

Objetivo
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Interpretando gráficos
A
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a 
2

O item d tem como objetivo que os alunos interpretem porcentagens a partir de
dados que estão também em porcentagem, assim:

É preciso que o aluno comece a verificar que tipo de análise cada gráfico permite.
Ajude seus alunos a perceber que o gráfico de linhas permite que se faça uma interpreta-
ção da variação em relação ao tempo de uma forma mais fácil. Porém, a comparação
entre cada parte com o todo ou de cada parte com outra parte não é eficiente.

Item c: envolve operação com números inteiros. Se estiver trabalhando a atividade
com a 5a série deixe com que os alunos resolvam intuitivamente. Não se preocupe em
falar em regras de sinais.
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Aula 3
Interpretando gráficos

Interpretar gráficos de barras e circular.

Discuta com os seus alunos que o gráfico não guarda a devida proporcionalidade,
uma vez que os EUA têm a sua riqueza em trilhões e os demais em bilhões de dólares.
Reveja a discussão feita sobre isto no TP1 – Unidade 1.

Objetivo
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Interpretando gráficos
A
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a 
3

Leve para a sala de aula outras reportagens que falam sobre o PIB.

Peça para o professor de Geografia comentar e discutir com os alunos sobre as
exigências do FMI quanto ao PIB brasileiro.

Analise também o PIB das várias regiões do Brasil.

Ajude os alunos a perceberem que no gráfico de colunas ou barras é possível fazer a
interpretação e análise dos dados em relação a cada parte de forma mais fácil e direta.
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Impostos, gráficos,números negativos

Analise o gráfico sem a necessidade de cálculos. Peça que os alunos analisem ape-
nas visualmente. Assim ficará mais claro que o gráfico de setor (ou circular) permite uma
interpretação em relação ao todo mais fácil e direta.
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Interpretando gráficos
A
ul

a 
3

Hora de sintetizar o que estudaram. É necessário que o aluno perceba a melhor
utilidade de cada tipo de gráfico.

Atenção: é importante que o aluno perceba que os gráficos de colunas e barras têm
a mesma função para análise.
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Aula 4
Construindo gráficos

Construir gráficos de barras e colunas. Perceber que ao utilizar escalas diferentes muda-
se a mensagem que é comunicada.

Fale para seus alunos que mesmo na construção de “casas populares”  pelo governo
é pago imposto. Ou seja, até o governo paga imposto! Mas o dinheiro não vai para ele
mesmo? Veja o que eles acham desse procedimento.

Objetivo
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Construindo gráficos
A
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Nas primeiras aulas das AAA das Unidades 3 e 4 estiveram voltadas para a definição
de alguns impostos. Se algum imposto não foi apresentado anteriormente, apresente-o.
Sugerimos que você faça um mural sobre os impostos apresentando o que significa, se é
de esfera federal, estadual ou municipal e qual a sua alíquota.
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Impostos, gráficos,números negativos

Deixe com que os alunos concluam sobre a nova representação e a mudança de
escala que permite uma interpretação completamente diferente dos dados. Aproveitar
para realizar uma discussão acerca de proporcionalidade.

Explique para os alunos que, como esse gráfico tem menos valores, os dados podem
ser apresentados na vertical.
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Construindo gráficos
A
ul

a 
4

Use cores diferentes para cada dado.

É importante nessa atividade que os alunos percebam que no gráfico de barras a
soma dos valores não precisa ser 100%.
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Aula 5
Construindo gráficos

Construir gráfico de linhas.

Objetivo
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Construindo gráficos
A
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5

Use a porcentagem para fazer a análise: De quantos por cento foi o aumento de
carros blindados e de pessoas seqüestradas? Os valores são próximos? Sugestão: discuta
com os seus alunos sobre a violência e seus reflexos.
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Impostos, gráficos,números negativos

Após o recorte, peça para que os alunos apresentem em grupos seus pictogramas e
discutam sobre os resultados e temas apresentados. Peça para que levantem perguntas a
partir dos gráficos.
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Aula 6
Explorando problemas com porcentagem

Calcular aumento percentual por outro método estudado na AAA1 unidade 3.

Objetivo
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Aula 7
Explorando situações com números inteiros

Introduzir a noção de números inteiros.

Objetivo
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Aula 8
Avaliação

Avaliar o aluno.

As atividades propostas nesta aula poderão ser usadas para se continuar avaliando o
aprendizado dos seus alunos. Não proponha como prova, mas deixe que os alunos
apresentem suas mais diferentes respostas e interprete se houve compreensão sobre os
temas trabalhados. Lembre-se: a avaliação não é o fim de um processo.

Objetivo
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Impostos, gráficos,números negativos

Professor, na letra “a” as unidades são diferentes. O todo está dividido em partes
diferentes.





Soluções das atividades
Unidade 4 – Impostos, gráficos, números negativos





151

U
ni

da
de

 4

Impostos, gráficos,números negativos

Soluções das atividades

Aula 2

Atividade 2

a) 28%, 29% e 60%

b) 1997 e 1998; 1996 e 1999

c) A partir de 1998

d) 71%

e) 20,7%

f) Sim, o aumento chegou a 215%

g) Sim. Não. Não.

Atividade 3

a) -0,44%

b) 1,85%

c)2,72%

d) Decresceu

e)Sim

f) No 3º semestre/2001

g) Sim. Não. Sim.
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es Aula 3

Atividade 1

a) Sim

b) 14% aproximadamente.

c) 56,7%

d) Não. Não. Sim
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Impostos, gráficos,números negativos

Aula 4

Atividade 1

Atividade 2

Atividade 3

Resposta pessoal
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Atividade 5
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Impostos, gráficos,números negativos

Aula 5

Atividade 1

Atividade 2

Não foi proporcional
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es Aula 6

Atividade 1

R$206,08

Atividade 2

R$87,51

Atividade 3

R$120,00

Atividade 4

Aproximadamente R$6,00
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Impostos, gráficos,números negativos

Aula 7

Atividade 1

- R$13,59

Atividade 3

a) A=16; B=13; C=11; D=8; E=5; F=2

b) 3

c) 2

Atividade 4

4

3

2

1
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3
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3º quadro: metade

1º quadro: dobro  2º quadro: X (-3)

4º quadro: (-4)
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Atividade 1

a) 25%

b) 75%

c) 25%

Atividade 2

Resposta pessoal

Atividade 3

a) 16, 50, 4, 200

b) 24, 24, 240

Atividade 4

a) 60

b) 176

c) 30

d) 3,75

e) 157,5

Atividade 5

R$326,2 milhões; R$93,2 milhões; R$41,94 milhões; R$4,66 milhões

Atividade 6

5,61%

Atividade 7

a) isento

b) R$202,50

c) R$962,50

d) R$317,25
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Impostos, gráficos,números negativos

Atividade 8

U$302,74

Atividade 9

Atividade 10




