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Apresentação
Caro Professor, cara Professora:
Você está recebendo o segundo 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 contém oito aulas, nas
versões do aluno e professor. A versão do professor possui algumas orientações e sugestões para auxiliá-lo em sala de aula relacionado com os 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 com 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 se sinta 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

Caro Professor, cara Professora:
Este caderno apresenta sugestões de atividades para o domínio dos conceitos básicos
estudados nas Unidades 5, 6, 7 e 8.
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 5, assim como no caderno de Teoria e Prática, os temas matemáticos
aparecem relacionados com a discussão sobre esportes. Dessa forma, o aluno será
levado a comparar os resultados entre jogadores usando a razão. Depois disso, terá a
oportunidade de estudar sobre algumas razões usadas no cotidiano e conceituar o que
são grandezas diretamente, inversamente ou não proporcionais. No final,propomos
que o aluno demonstre a propriedade fundamental da proporção por meio dos
conhecimentos anteriores sobre resolução de equações. E é apresentada uma
curiosidade: a resolução de equações por meio de proporcionalidade, modelo utilizado
pelos egípcios em 1600 a.C.
Na Unidade 6 voltamos ao tema esportes para fazer algumas interpretações em
gráficos e levar o aluno a construir o conceito de média. Conforme proposto no caderno
de Teoria e Prática, propomos que o aluno construa o conceito de números inteiros a
partir do uso de interpretações pelos números relativos. Em seguida, algumas atividades
serão propostas para que o aluno compreenda os processos de operação com os
números inteiros. Para terminar a unidade, o aluno voltará a estudar sobre medidas:
tempo e massa.
Na Unidade 7 ao discutir sobre seguros, propomos o estudo de alguns conceitos
relacionados com o tratamento de informações e noções de probabilidade. Por isso,
serão apresentadas algumas situações gráficas e relacionadas ao uso de frações e
porcentagens. Sugerimos que valorize os conceitos intuitivos dos alunos sobre o assunto.
Procure, nesta fase, fazer um estudo a partir de discussões com os alunos e sem preocupar
com aquela sistematização matemática rigorosa que encontramos em livros didáticos.
Na última unidade desse módulo, Unidade 8, falamos sobre os seguros de vida
e voltamos a trabalhar com o tratamento de informações, por meio de gráficos circulares,
radares e contínuos. Também propomos a análise de tabelas e gráficos e a relação
entre eles.

Bom trabalho!

ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM 2

MATEMÁTICA NOS ESPORTES E NOS SEGUROS

UNIDADE 5
EXPLORANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS NUMA
DISCUSSÃO SOBRE ESPORTES PROPORCIONALIDADE E MEDIDAS
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AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

Aula 1
Iniciando a conversa sobre esportes

Objetivo
Motivar os alunos a discutir sobre o tema esportes.
Professor, como nos cadernos de atividades anteriores, temos como objetivo nessa
primeira atividade criar uma ambiente propício para a discussão do tema proposto. É
claro que você poderá utilizar outras formas de motivar seus alunos. Mas apresentamos
aqui algumas atividades iniciais.

13

Aula 1

Iniciando a conversa sobre esportes

Sabemos que o assunto futebol, principalmente entre os alunos, é altamente motivante.
É normal ouvir muitas discussões sobre preferência por time de futebol. Por isso, você
pode estimular mais ainda as atividades, colando recortes de revistas e jornais sobre
esportes no mural da sala de aula.
O que acha de, enquanto estiver trabalhando o tema, colar sempre a página de
esportes diária (ou semanal) no mural da sua sala?
O que acha de falar sobre outros esportes? De outros times? Chamar o professor de
Educação Física e pedir para ele falar sobre essas outras modalidades de esporte? E que
tal ele falar sobre o resultado dos times locais e times preferidos nos campeonatos estaduais
e nacionais?

14

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

a) Ao propor atividades que levem ao tratamento de informação, nem sempre é
necessário estar criando pesquisas. É muito interessante reaplicar pesquisas de jornais e
revistas em sala de aula e discutir questões como: será que a pesquisa vale para minha
sala de aula, escola, bairro, cidade...? Assim, é possível compreender que uma pesquisa
pode não ser feita apenas localmente. Um exemplo disso são as pesquisas que antecedem
as eleições.

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

Um outro exemplo, contrário ao citado acima, é que nem sempre uma pesquisa
nacional significa os desejos das pessoas da minha cidade, bairro, comunidade ou escola.
Nem sempre uma atitude governamental baseada em pesquisas nacionais significa ser de
mesma importância para o meu grupo local e talvez não atenda a nossas expectativas.
b) Empate técnico é muito falado em pesquisas. Tal termo é utilizado em pesquisas
amostrais, ou seja, em que não se entrevistam todas as pessoas, mas apenas algumas
pessoas escolhidas aleatoriamente seguindo regras rigorosas para garantir o máximo de
“boa fé” do processo. Na definição dessa amostra é necessário admitir um erro amostral,
que é determinado por um complexo cálculo matemático. A pesquisa acima mostra um
erro de 2%, ou seja, cada time pode ter 2% a menos ou a mais dos 17%, por exemplo.
Observando os dois times, eles acabam empatando quando se leva em consideração
essa margem.

15

Aula 2
Comparação por razão

Objetivo
Introduzir o conceito de razão.

16

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

ATIVIDADE 1:
É importante que os alunos façam a razão e compreendam que apenas fazendo a
simplificação dos elementos não será possível fazer a análise. Sugira que transformem
para um denominador comum.

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre o mundo dos esportes proporcionalidade e medidas
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Aula 2

Comparação por razão

ATIVIDADE 2:
Agora é hora de explorar o cálculo de razões usando frações equivalentes. Sugerimos
que use o conceito de frações equivalentes para que os alunos façam os cálculos.

18

ATIVIDADE 3:
Use as razões calculadas na ATIVIDADE 1 para transformar para 100.

Deixe claro para os alunos que a porcentagem é uma comparação em relação a 100
unidades.

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre o mundo dos esportes proporcionalidade e medidas
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Professor, você pode promover outras atividades, tais como construir a planta acima
no tamanho real usando cordão (ou com giz num espaço grande e acimentado para
traçar no chão o desenho); assim os alunos poderão ter a dimensão real do desenho.
Também, você pode fazer a mesma tarefa para plantas imobiliárias de jornais da sua
cidade. E faça as perguntas do tipo: a sua cama cabe no quarto da planta? O sofá cabe
na sala? Etc.

Aula 2

Comparação por razão

20

ATIVIDADE 7:
Professor, analise as dificuldades dos alunos, comparando as escalas pelas quais
optaram.

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Aula 3
Algumas razões usadas no dia-a-dia

Objetivo
Estudar algumas razões: velocidade, densidade e densidade demográfica.
É realmente impressionante o resultado dos atletas. Sugerimos que represente 10
metros no pátio da sua escola e mostre o que seja 1 segundo. Peça para correrem dentro
dos 10 metros e anote os dados, usaremos na unidade 6.

21

Aula 3

Algumas razões usadas no dia-a-dia

ATIVIDADE 2:
As unidades de medidas serão vistas mais à frente. Aqui trabalhamos com os alunos a
transformação de metro para quilômetro e segundos para horas, porque são unidades de
medidas muito comuns. Não use quadros de valores de lugar para fazer a transformação.
Use os próprios conceitos dos alunos. Use conceito de razão, por exemplo:

22

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre o mundo dos esportes proporcionalidade e medidas
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ATIVIDADE 4:
A transformação não pode ser feita usando o fator de variação estudado no TP. Isso
acontece porque as razões envolvem grandezas de diferentes naturezas. Porém, deixe
que eles mesmos percebam essa diferença.

Aula 3

Algumas razões usadas no dia-a-dia

24

ATIVIDADE 6:
Após a conclusão dos exercícios, faça as comparações e peça para o professor de
Geografia comentar com os alunos sobre os países mais populosos. Sobre as regiões do
Brasil peça para comentar sobre os problemas sociais de cada região relacionando com a
densidade demográfica, por exemplo: por que a região Sudeste tem uma densidade tão
grande sendo que a maior área é da região Norte? Talvez o professor de História possa
ajudá-lo falando um pouco dos fatores históricos que levaram a esse fato. Mesmo se esse
assunto não estiver relacionado à série em que está trabalhando, peça para os professores
fazerem breves comentários, trazendo os fatos mais interessantes.

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Aula 4
Proporcionalidade

Objetivo
Perceber a diferença entre grandezas diretamente, inversamente e não proporcionais
algébrica e graficamente.
ATIVIDADE 1:
Aproveite este momento para fazer a discussão dos métodos utilizados. Você perceberá
uma variedade grande de formas de resolução. Procure explicitar o raciocínio proporcional.
Para as soluções erradas procure apresentar exemplos em que tal raciocínio não funciona.

25

Aula 4

Proporcionalidade

26

e) Se os seus alunos ainda não sabem representar no plano cartesiano não se preocupe.
Para 5a e 6a séries procure fazer o gráfico intuitivamente. Para as outras séries comente
sobre o plano, porém você poderá aprofundar em outro momento.
f) O termo fator de variação foi definido na Aula 2 - Atividade 2, porém muitos dos
seus alunos não devem lembrar desse termo.
Pergunte para os seus alunos qual é o fator que deve ser multiplicado, por exemplo,
pelo número 2 para chegarmos ao valor 4? Esse fator encontrado é denominado de “fator
de variação”. Depois de alguns exercícios é comum que os alunos percebam que o fator
pode ser encontrado dividindo-se o 4 pelo 2. Porém, deixe que os alunos percebam essa
relação.
2 x ? = 4, então ? = 4 : 2.
60 x ? = 66, então ? = 66 : 60.
AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

27

ATIVIDADE 2:
Procure incentivar os alunos na utilização do fator de variação.
Professor, se possível, permita que os alunos usem calculadora, desde que os resultados
sejam apresentados em forma de fração.
Deixe que seus alunos percebam que se não houver uma proporcionalidade entre os
fatores não há como determinar outros pontos por cálculo matemático direto. Invista
algum tempo na discussão entre os alunos.

Aula 5
Proporcionalidade

Objetivo
Perceber que os fatores de variação entre duas grandezas inversamente proporcionais
são inversos e que não existe nenhuma proporcionalidade entre duas grandezas não
proporcionais.
Use os fatores de variação para determinar os valores desconhecidos.

28

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

ATIVIDADE 2:
Procure fazer relação com exercícios feitos durante as aulas anteriores. Deixe bem
claro os conceitos emergentes a partir dos exemplos. Assim, peça para os alunos
observarem os fatores de variação e a classificação das grandezas. Após essa análise e
conclusões dos alunos, peça para analisarem o quadro-conclusão.

29

Aula 5

Proporcionalidade

30

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas
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ATIVIDADE 3:
Deixe que os alunos trabalhem nas tabelas. Porém no item b as grandezas não são
proporcionais, então não será possível determinar o valor desconhecido. Explicite que
isso não é possível porque as grandezas não são proporcionas.

Aula 6
Proporcionalidade

Objetivo
Utilizar os fatores de variação para o cálculo de valores desconhecidos.
Nesta aula vamos trabalhar a resolução de problemas envolvendo proporcionalidades,
são as chamadas regra de três simples; porém, como já estudamos no TP, vamos propor
uma forma de solução lógica e que faça sentido para o aluno, sem a necessidade de
memorizações sem sentido matemático. Durante o estudo do TP e na oficina você deve
ter discutido algumas formas de solução para esse tipo de problema. Sugerimos que você
introduza o tema como estamos fazendo nesta aula. Depois, à medida que o aluno for
praticando, ele não necessitará da coluna intermediária para determinar se as grandezas
são diretamente ou inversamente proporcionais. Não tenha pressa e deixe que os alunos
trabalhem bem com os conceitos aqui propostos.

32

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas
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ATIVIDADE 2:
Deixe que os alunos escrevam como fizeram o seu exercício.

Aula 6

Proporcionalidade

34

ATIVIDADE 6:
Apesar de a atividade envolver uma regra de três composta, será interessante você
resolvê-la dividindo em duas simples. Primeiro, quantos trabalhadores seriam necessários
para construir uma casa em 5 dias. Daí basta multiplicar esse resultado por 100 e você
encontrará o número total de trabalhadores.

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas
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Aula 7
Propriedade da proporção

Objetivo
Resolver problemas de proporcionalidade usando regra de três simples.
ATIVIDADE 2:
Ajude os alunos a resolver o problema provando a propriedade fundamental da
proporção:o produto dos extremos é igual ao produto dos meios.

36

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

ATIVIDADE 3
b) Essa atividade pode ser enriquecida se você fizer a experiência com os alunos no
pátio da escola para medir a altura da escola ou de algum prédio próximo.

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

37

Aula 7

Propriedade da proporção

Pode ser, também, enriquecido com exemplos da história da matemática. Por exemplo,
medida a curvatura da Terra por Arquimedes que é apresentada em alguns paradidáticos
de Matemática.

38

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Os problemas seguintes são inversamente proporcionais. Assim, a razão de um dos
elementos deverá ser invertida.

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas
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Aula 8
Resolução de equação: falsa posição

Objetivo
Resolver equações do primeiro grau usando proporcionalidade.
Discuta o exemplo com os alunos.

40

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

41

Na letra b, sugira que o aluno isole a incógnita em um dos membros.

Soluções das atividades
Unidade 5 – Explorando conceitos matemáticos
numa discussão sobre o mundo dos esportes

44

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

Soluções das atividades

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

Aula 2
Atividade 1
Ademir.

Atividade 2
Leônidas: 0 gol, 4 gols e 14 gols.
Ademir: 1 gol, 5 gols e 15 gols.
Ronaldo: 0 gol, 1 gol, 5 gols.

Atividade 3
Leônidas: 9,52%. Ademir: 10,23%. Ronaldo: 3,73%.

Atividade 4
Resposta Pessoal.

Atividade 5
1:100.
Atividade 6
cama: 2,10m x 1,10m.
mesa: 1,75m diâmetro.
Atividade 7
Resposta Pessoal.

45

Soluções

Aula 3
Atividade 1
200m: v = 10,35m/s.
400m: v = 9,26m/s.
Menor velocidade nos 400 metros.
Atividade 2
36,756 km/h aproximadamente.

Atividade 3
200m: v = 37,26 km/h.
400m: v = 33,336 km/h.
Atividade 4
Resposta Pessoal.

Atividade 5
46

a)1g/cm3 .
b) 0,8g/cm3 .
c) 7,8g/cm3 .
Atividade 6
REGIÃO NORTE: 3.338,69 hab/km2;
REGIÃO NORDESTE: 30.880,80 hab/km2;
REGIÃO SUDESTE: 78.283,69 hab/km2;
REGIÃO SUL: 48.470,30 hab/km2;
REGIÃO CENTRO-OESTE: 7.304,90 hab/km2;
BRASIL: 19.962,28 hab/km2.

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

Aula 4
Atividade 1
a) 99g/dia.
b) 82kg.
c) 105g/dia.
d) Resposta Pessoal.
e)

f) 11 ; 25 ; 82 .
10 22 75
g) Resposta Pessoal. Ex: em cada intervalo são iguais.
h) 135g/dia. 60 90 6667
90 135 100

66,67kg.

Atividade 2
a)

b) TEMPO: 5 ; 6 ; 3
3
5 2
QUANTIDADE DE ÁGUA: 5 ; 8 ; 3
3
5 2
c) Tem um intervalo diferente.
d) Não, pois os fatores de proporcionalidade não são iguais.
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Soluções

Aula 5
Atividade 1
a) R$41.250,00.
b) 3.
c) Menor.
d) 4 ; 5 .
3 2
3;2.
4 5
e) São inversos.
Atividade 2
a)

Tempo (h)

Velocidade (km/h)

3

70

6

35

10,5

20

14

15

21

10
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b) 1/2.
c) 7horas.17,5km/h.

Atividade 3
a)

b)

x

y

15

2

10

2

30

3

15

3

45

6

25

4

60

7

35

*

40

x

y

1

* não é possível determinar o valor.
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c)

e)

d)

x

y

6

200

15

12

5

250

12

15

4

300

10

20

3

350

60/7

30

2

x

y

7

84

8

96

9

108

x

y

10

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas
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Soluções

Aula 6
Atividade 1
21,2s e 3,71s.

Atividade 2
10,49s.

Atividade 3
Mais de 15 gols.

Atividade 4
3.500 metros.

Atividade 5
5 m/s.
50
Atividade 6
600 trabalhadores.

Atividade 7
Rick.
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Aula 7

Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas

Atividade 1
a) 5.
b) 6.

Atividade 2
Resposta pessoal.

Atividade 3
a) 600g.
b)13,83 metros.
c) 333kg de latas.
d) Valor Calórico: 1.067,5 kcal.
Proteínas: 61,25g.
e)54km.
f)72 minutos.
g) 21 dias aproximadamente.
Atividade 4
a) 12.
b) 15.
c) 12.
d) 15.
e) 4.
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ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM 2

MATEMÁTICA NOS ESPORTES E NOS SEGUROS

UNIDADE 6
EXPLORANDO CONCEITOS MATEMÁTICOS
NUMA DISCUSSÃO SOBRE ESPORTES
TRATAMENTO DE INFORMAÇÃO,
NÚMEROS INTERNOS E MEDIDAS

53

Aula 1
Voltando a falar sobre esportes

Objetivo
Motivar os alunos para o estudo de uma nova unidade.
Se você, professor, tem feito os murais, cartazes e pesquisas propostas no AAA anterior,
será fácil mobilizar seus alunos para esta nova fase.
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Aula 1

Voltando a falar de esportes
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Atividades intelectuais associadas com atividades físicas permitem que seus alunos
fiquem mais motivados e que a aula fique mais interessante. Marque no pátio da escola
ou na quadra um trecho de no máximo 10 metros e peça para os alunos correrem.
Marque o tempo de cada um. Marque também quanto tempo cada um gasta para percorrer
os dez metros caminhando normalmente. Você pode também pedir para o professor de
Educação Física executar essa atividade durante a aula de educação física. Também no
TP sobre esporte foram dadas outras sugestões de atividades para a introdução de números
inteiros.
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Aula 2
Tratamento de informação: gráficos e média

Objetivo
Estudar o conceito de média.

57

Aula 2

Tratamento de informação: gráficos e média

ATIVIDADE 2:
Esta atividade tem como objetivo levar os alunos a compreender o conceito de
média. Por isso, motive-os a desenhar sobre o gráfico em branco e entender que o total
continuou o mesmo, apenas houve compensações.
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Esta atividade é importantíssima para a introdução de números inteiros (ou relativos).
Deixe que os alunos usem a notação que preferirem para os que tiveram abaixo ou
acima da média. Discuta com os alunos, mostre as diferentes formas. Não é necessário
ainda definir números negativos e positivos.

Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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Aula 2

Tratamento de informação: gráficos e média

60

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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ATIVIDADE 3:
Nessa atividade os alunos deverão buscar a generalização de como se deve calcular
a média. Alguns poderão insistir em fazer o gráfico; isso não é problema. Ao final, peça
para que eles comparem e analisem o que há em comum nos dois exercícios, buscando
um método utilizando apenas números. Aos alunos que conseguiram perceber, deixe-os
calcular usando apenas o cálculo simples.

Aula 2

Tratamento de informação: gráficos e média
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Aula 3
Números relativos

Objetivo
Introduzir o estudo dos números inteiros.
Professor, nesta aula estaremos trabalhando com números relativos utilizando o conceito
de “zero relativo”. Isso quer dizer que o “zero” admite posições diferentes a partir da
média dos resultados.
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Aula 3

Números relativos
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ATIVIDADE 1:
O atleta estará apto para competição se sua distância for maior que a distância
estabelecida.
ATIVIDADE 2:
Aqui o aluno terá seu primeiro contato com a reta numérica com números relativos.
São conceitos importantes para a compreensão de números inteiros.
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Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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Aula 3

Números relativos
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ATIVIDADE 3:
Nesta atividade os alunos deverão marcar a diferença negativa à esquerda de zero e
a diferença positiva à direta. Mas deixe que os alunos sugiram esse tipo de marcação.
ATIVIDADE 4:
O objetivo desta atividade é que os alunos percebam que um número negativo será
cada vez menor à medida que estiver distante do zero, caminhando à esquerda.
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Aula 4
Números inteiros: adição e subtração

Objetivo
Operar com números inteiros: adição e subtração.
Possivelmente, a operação será feita com uma certa facilidade pelos alunos. Procure
ajudar aqueles alunos que tenham mais dificuldade. Procure deixar bem claras as regras
de sinais em cada cálculo, mas deixe que os alunos as percebam.
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Aula 4

Números inteiros: adição e subtração

ATIVIDADE 2:
Seria interessante se os alunos fizessem esta atividade em duplas. Deixe que eles vão
tentando e você, professor, vá apenas tirando dúvidas das duplas que forem pedindo a
sua ajuda. Procure deixar que eles manipulem esta outra maneira de visualizar a soma de
números inteiros.
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Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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SUGESTÃO:
A atividade pode ser realizada sobre uma reta traçada no chão e com uso de dados.
Os alunos caminham sobre a reta de acordo com as regras. Por exemplo, você sorteia o
ponto inicial e com dois dados (um com o sinal e outro com o valor) o aluno irá se
locomover.

Aula 4

Números inteiros: adição e subtração

70

Deixe que eles escrevam as suas próprias conclusões. Peça para que os alunos
apresentem as suas respostas e vá discutindo. Se alguma dupla fizer alguma conclusão
errada, prefira dar um exemplo em que a regra não funcione do que dizer apenas que
está incorreto.

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Aula 5
Números inteiros: multiplicação e divisão

Objetivo
Operar com a multiplicação e divisão de números inteiros.
A situação proposta é apenas uma forma para que os seus alunos possam visualizar
as regras de sinais do produto. Procure ajudá-los, pois para alguns alunos tal situação
não parece muito simples.
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Aula 5

Números inteiros: multiplicação e divisão
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Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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Aula 5

Números inteiros: multiplicação e divisão

74

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas

75

ATIVIDADE 4:
Alguns alunos poderão ter dificuldade para chegar às conclusões. Procure ajudá-los
com novos exemplos.

Aula 6
Medidas: tempo

Objetivo
Estudar medidas relativas ao tempo.
Neste exercício os alunos deverão fazer o cálculo relativo ao padrão de qualificação. Os
alunos continuarão trabalhando com números inteiros porém com as unidades de tempo.
Atenção: para que o atleta seja considerado apto o tempo deve ser menor do que o
padrão.
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Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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ATIVIDADE 3:
Peça para o professor de Inglês falar um pouco sobre essa forma de dizer horas nos
EUA.

Aula 6

Proporcionalidade

Professor, se você registrou também esse tempo na primeira aula, agora é hora de
usá-lo. Senão, sugerimos que leve seus alunos ao pátio e peça para eles mesmos marcarem
o seu tempo.
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Peça para os alunos compararem seus resultados com as duas distâncias conhecidas,
por exemplo, entre duas cidades da sua região.
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Unidade 5

Explorando conceitos matemáticos numa discussão sobre esportes proporcionalidade e medidas
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Peça para eles que analisem quantos x dias gastariam para chegar a uma cidade
próxima.

Aula 7
Medidas: massa

Objetivo
Estudar as medidas relativas a massa.
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.
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Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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Aula 7

Medidas: Massa
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Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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Aula 8
Avaliação

Objetivo
Avaliar os temas estudados durante esta unidade.

Professor, dê uma olhada no Texto de Referência do TP2, unidade 5, que discute
sobre a Avaliação em Educação Matemática. Procure nortear o seu trabalho pelas
colocações feitas no texto.

84

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas
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Aula 8

Avaliação
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Soluções das atividades
Unidade 6 – Explorando conceitos matemáticos
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Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas

Soluções das atividades
Aula 2
Atividade 1
André: 22s.
Marco: 14s.
Lúcia: 24s.
Cristina: 22s.
Vilma: 18s.
Atividade 2
a) 20 segundos.
b) André: Tirar 1 retângulo = 2s. Acima.
Marco: Colocar 3 retângulos = 6s. Abaixo.
Lúcia: Tirar 3 retângulos = 6s. Acima.
Cristina: Tirar 2 retângulos = 4s. Acima.
Vilma: Colocar 1 retângulo = 2s. Abaixo.
c) André: Nada.

d) André: 2s.

Marco: 6s.

Marco: Nada.

Lúcia: Nada.

Lúcia: 6s.

Cristina: Nada.

Cristina: 4s.

Vilma: 2s.

Vilma: Nada.

e) Resposta Pessoal

Atividade 3
a) 18,75.
b)

Nome

Diferença

José

-1,25

Fernando

+0,25

Miriam

+2,75

Marquinho

-1,75

Atividade 4
Resposta Pessoal.
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Soluções

Aula 3
Atividade 1
Distância Apto (sim ou não) Diferença

Atleta

Modalidade

Roberto

Arremesso do Peso

13,49

Sim

+0,04

Nilda

Salto Triplo

9,75

Não

-0,15

Cláudio

Salto em Distância

6,12

Sim

+0,12

Vivian

Lançamento do Dardo

29,06

Sim

+0,06

William

Salto em Altura

1,72

Não

-0,03

Raul

Salto em Distância

5,59

Não

-0,41

Carlos

Salto Triplo

12,31

Sim

+0,11

Tico

Lançamento do Disco

34,41

Sim

+0,41

Márcia

Arremesso do Peso

8,50

Não

-0,10

Irene

Lançamento do Dardo

29,05

Sim

+0,05

a) William (0,03); não foi classificado.
90

b) Dois atletas tiveram 0,41 de diferença. Raul não se classificou e Tico, sim.
c)

Atividade 2
a)

b)

c) Flávia.
d) Marta.
e) Flávia, Meire, Delia, Rita, Lúcia, Liz e Marta.
f) –2; -1,85; -0,88; 0; 0,15; 0,22; 0,4.
g) A segunda atleta.(1,40).
h) A segunda atleta.(-1,40).
i) –1,40;-1,31;1,31;1,40.
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Atividade 3
-4; -2,53; -2,51; -2,1; -1,11; -1,1; 0; 1,2; 1,25; 2,3; 2,5.

Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas

Atividade 4
a) 2,35.
b) 2,35.
c) 2,33.
d) -2,33.
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Soluções

Aula 4
Atividade 1
Jorge: 4; Mateus: 4; Vinícius: 2; Neco: 0; Lúcio: -4; Beto: -8.

Resultado

Jorge

Mateus

Vinícius

Neco

Lúcio

Beto

1o dia
Ganhou

3

5

4

1

1

0

Perdeu

2

0

1

4

4

5

Saldo

1

5

3

-3

-3

-5

2o dia
Ganhou

4

2

2

3

2

1

Perdeu

1

3

3

2

3

4

Saldo

3

-1

-1

1

-1

-3

Saldo Total

4

4

2

-2

-4

-8
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Atividade 2
8; -2; 2; -8; 8; -2; 2; -8.

Atividade 3
6; 2; 2; 4; -2; -4; -2; -2; 4; 2; 4; 0; 0.
Respostas pessoais.
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Aula 5

Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas

Atividade 1
a) 720 pessoas por minuto.
b) 7200 pessoas.
c) 36.000 pessoas. (+50) x (+720).
d) 75 minutos.
e) -7200 pessoas.
f) -18000 pessoas (-25) x (+720).

Atividade 2
a) -200 torcedores.
b) -150 torcedores. (+15) x (-10) = 150.
c) 150 torcedores.
d) 50 pessoas. (-5) x (-10) = 50.

Atividade 3
Resposta pessoal.

Atividade 4
a) (+12) : (+2) = +6
(-30) : (+10) = -3
(-28) : (-4) = +7
(+48) : (-6) = -8
(-14) : (+2) = -7
(+48) : (-2) = -24
(-52) : (+4) = +13
(-30) : (-6) = +5
b) Resposta Pessoal.
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Soluções

Aula 6
Atividade 1
Nadador

Modalidade

Tempo

Apto (sim ou não)

Diferença

Roberto

50m borboleta

2min 01s

Não

+ 40s

Nilda

100m livres

5min 16s

Não

+ 36s

Roberta

50m costas

1min 59s

Sim

-16s

Vivian

100m livres

4min 30s

Sim

- 10s

William

150m medley

4min 12s

Não

+ 15s

Raul

100m borboleta

2min 02s

Não

+ 21s

Carlos

50m livres

1min 50s

Sim

- 4s

Tico

200m medley

4min 58s

Sim

- 26s

Márcia

100 m livres

5min 01s

Não

+ 21s

Irene

50m borboleta

2min 06s

Não

+ 47s

Arnaldo

50m peito

1min 53s

Não

+ 10s

Atividade 2
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São duas horas e trinta minutos.

Atividade 3
1/4 de hora equivale a 15 minutos.

Atividade 4
Resposta pessoal.

Atividade 5
Resposta pessoal.

Atividade 6
Resposta pessoal.
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Aula 7

Unidade 6

Explorando conceitos matemáticos, numa discussão sobre esportes tratamento de informação, números internos e medidas

Atividade 1
Cinco gramas a menos e 25g a mais.

Atividade 2
Adulto/ Juvenil/ Masculina: 933,97cm3.
Menores Masculino: 644.23cm3.
Feminino: 516,03cm3.

Atividade 3
799 pesos.

Atividade 4
7.160g.

Atividade 5
a) 4 receitas.
b) 6 receitas e meia.
c) Farinha: 2 pacotes.Maionese: 1 pacote e sobra de 120g.

Atividade 6
R$370,14.

Atividade 7
108,7 libras.
Atividade 8
6.410 latas.
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Soluções

Aula 8
Atividade 1
Resposta pessoal.

Atividade 2
Tempo (em segundos)

Distância aproximada em que caiu o raio (em quilômetros)

8

2,72

50/17

1

15

5,1

50/51

1/3

Atividade 3
a)Para cada 10 apostas 7 são para o Brasil, e 3 para Alemanha.
b) 245 apostas.
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Atividade 4
Resposta pessoal.

Atividade 5
Resposta pessoal.
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ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM 2

MATEMÁTICA NOS ESPORTES E NOS SEGUROS

UNIDADE 7
A PREVIDÊNCIA SOCIAL E
A MENSURAÇÃO DE RISCOS

Aula 1
Iniciando a conversa sobre seguros

Objetivo
Estimular os alunos ao estudo da nova unidade.
Professor, este é o momento de fazer com que seus alunos fiquem motivados com o
trabalho proposto nas próximas aulas. Se possível use uma reportagem falando sobre o
INSS. Várias são as reportagens que podem ser usadas, tais como: a crise da previdência,
as opções de previdência privada, quanto custam para a União esses planos, etc.
Faça um mural falando dos vários tipos de benefícios existentes e que podem ser
usados para garantir condições básicas aos segurados.
FGTS: Fundo de Garantia por Tempo de Serviço – é compostos por depósitos mensais,
efetuados pelas empresas em nome de seus empregados, no valor equivalente a 8% (oito
por cento) das remunerações que lhes são pagas ou devidas. Pode ser sacado em caso
de aposentadoria ou morte do trabalhador, e representa um valor de garantia para a
indenização do tempo de serviço, nos casos de demissão imotivada.
A Previdência Social é o seguro social para a pessoa que contribui para o INSS. Junto
com a saúde e a assistência social compõem a seguridade social - responsável pela
política pública de proteção integrada ao cidadão. A renda transferida pela previdência
social é utilizada para substituir a renda do segurado-contribuinte, quando o trabalhador
perde a capacidade de trabalho, seja por doença, invalidez, idade avançada, morte e
desemprego involuntário, ou mesmo maternidade e reclusão. Nesses casos, a renda vem
da Previdência e de outras áreas do governo federal.
Seguro de vida, seguro saúde e previdência privada são benefícios ligados a empresas
particulares. Assim, algumas empresas descontam uma porcentagem no salário do
funcionário e favorecem o uso de alguns desses benefícios.
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Aula 1

Iniciando a conversa sobre seguros
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Unidade 7

A previdência social e a mensuração de riscos

101

Aula 2
Tratamento de informação: Contagem

Objetivo
Utilizar métodos para fazer a contagem de possibilidades.
Utilizar o princípio multiplicativo para fazer a contagem.
Procure deixar os alunos à vontade para fazerem essa primeira atividade. É importante
deixá-los livres para fazer os vários tipos de análises. Discuta as formas feitas.
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Unidade 7

A previdência social e a mensuração de riscos
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ATIVIDADE 2:
Discuta com os alunos as formas de solução da atividade.
É claro que agora temos mais possibilidades. Pois, além das levantadas na atividade
1, os alunos devem levantar a quantidade de opções para o funcionário que adere ao
Plano de Previdência e somente ao Plano de Saúde. Em seguida, somente ao Plano
Dentário. Discuta com os alunos que foram abertas mais duas possibilidades.
ATIVIDADE 3:
Professor, vamos agora começar a mudar de assunto e ver as regularidades entre
vários exercícios. Continue valorizando as formas de solução. Comece a explicitar a
forma de cálculo usando a árvore ou a tabela. Com certeza, alguns alunos já observarão
a regularidade rapidamente. Porém, peça para que eles confirmem por meio dos próximos
exercícios.

Aula 2

Tratamento de informação: contagem
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ATIVIDADE 5:
Nesta atividade começa a ficar complicada a confecção de uma árvore de possibilidades. A partir das árvores anteriores sugerimos que se pense assim:

Lugar

Possibilidades

1o

6

2o

5

3o

4

6 x 5 x 4 = 120
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Unidade 7

A previdência social e a mensuração de riscos
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ATIVIDADE 7:
Professor, este é um bom momento para o uso da calculadora para resolver o desafio.
Você tem uma variação de 26 letras e dez algarismos indo-arábicos.

Aula 3
Probabilidade
Objetivo
Estimar e calcular a probabilidade de eventos previstos.
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No primeiro item desta atividade temos como objetivo a determinação da probabilidade
usando os conceitos de porcentagem. Assim, use o processo inverso para definir a
probabilidade. Veja: se encontramos como resultado 0,06% usando os cálculos de
porcentagem estudados em aulas anteriores, essa é exatamente a probabilidade de um
da família de um segurado utilizá-la por falecimento. Podemos deduzir que o cálculo de
probabilidade é feito usando uma razão, assim:
x 100
Concluímos assim, que podemos determinar uma probabilidade pelo quociente do
número de ocorrências pelo total.
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Aula 3

Probabilidade

ATIVIDADE 2:
A atividade seguinte pode ser apresentada como uma curiosidade. Pode partir de
uma questão óbvia sobre de onde vêm os lucros das seguradoras. Discuta com seus
alunos que os seguros não são válidos para grandes calamidades (assunto discutido nesse
TP). Se achar que essa discussão não seja relevante neste momento, sugerimos que parta
para a próxima atividade.

ATIVIDADE 3:
Antes de resolver as questões faça perguntas para os alunos referentes à tabela. Por
exemplo:
Quantos chefes de família não utilizam o programa?
Quantos chefes de família que não utilizam o programa têm nível médio?
Quantos chefes de família não têm nenhuma instrução?
As perguntas poderão ajudar os alunos na interpretação da tabela.
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ATIVIDADE 4:
Nos itens o espaço amostral vai ter seu valor alterado a partir das questões levantadas.
Discuta com os alunos sobre a representatividade de uma amostra. Uma amostra só é
válida quando possui características similares às da população. Por exemplo, para uma
pesquisa de intenção de voto é preciso saber a classe social, o nível de instrução e o
bairro em que moram os habitantes da cidade. Se na cidade 45% não têm instrução;
35% possuem nível fundamental; 10%, nível médio; e o restante, nível superior, a
amostra precisa ter essas mesmas características.

Aula 4
Probabilidade por meio de diagramas

Objetivo
Determinar a probabilidade por meio da construção de uma tabela ou diagrama em
árvore.
Comparar resultados probabilísticos por meio de experiências e jogos.
O jogo a seguir foi retirado das Normas para o Currículo e a Avaliação em Matemática
Escolar do NCTM.
Leve as cartolinas ou fichas cortadas para a sala de aula. Prepare o material e deixe
que os alunos joguem por alguns instantes. Não esqueça de pedir para que respondam à
questão antes de começar o jogo.

Antes de jogar, peça para os alunos explicarem porque decidiram ser o jogador 1 ou
o 2. Talvez algum ou alguns alunos tenham uma explicação lógica. Então verifique se o
raciocínio está correto enquanto estiverem jogando.
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Exija que os grupos registrem os resultados. Será importante o registro para análise da
questão.

Das jogadas feitas pela dupla, peça para calcularem a porcentagem de jogadas que
cada um ganhou.

Aula 4

Probabilidade por meio de diagramas

112

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 7

A previdência social e a mensuração de riscos

113

A ATIVIDADE 6 precisa ser direcionada. Os alunos precisam perceber que a
probabilidade não é a certeza de que algo vai acontecer, mas que se trata de uma
previsão. Pode acontecer que em alguma dupla o jogador 2 tenha ganho. Também que
a probabilidade de 6/8 (75%) e a de 2/8 (25%) não tenham se repetido no placar. Dessa
forma, do total de jogadas da dupla, o jogador 1 tenha ganho 75% e o outro o restante.

Aula 4

Probabilidade por meio de diagramas
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Discuta com os seus alunos de onde vêm os lucros das loterias e cassinos. É preciso
entender o verdadeiro sentido do termo “jogos de azar” pois os lucros dos donos desse
tipo de jogo está no azar do cliente. Quanto menos chances de se ganhar, maior lucro
terá o proprietário.
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ATIVIDADE 8:
Quando comparar os resultados sugerimos que o faça com as porcentagens ou com
as frações. Para os alunos das 5a e 6a séries é uma boa oportunidade de revisar conceitos
envolvendo frações equivalentes.
Discuta a atividade mostrando que a escolha de uma opção pode mudar
completamente as possibilidades e a oportunidade de ganho de lucros por parte do
proprietário do jogo.
ATIVIDADE 9:
Os alunos poderão usar, além de fichas ou dados, nome de animais (jogo do bicho),
números (como as loterias), placar de jogos de futebol (loteria esportiva). Peça para que
criem os jogos em duplas ou em grupos maiores. Faça algumas sugestões para que o
grupo mude algumas condições e analise se a probabilidade aumentou ou diminuiu.

Aula 5
Casos específicos de probabilidade

Objetivo
Analisar casos específicos de probabilidade.
Leve para a sala de aula pregos de tamanho variados e execute a primeira atividade.
Assim os alunos poderão perceber que num prego de cabeça maior a possibilidade de
acontecer o segundo evento é muito maior. Porém em nenhum caso o primeiro evento
acontece por causa de lei da gravidade. Nesse caso a probabilidade é nula.
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Aula 5

Casos específicos de probabilidade

ATIVIDADE 4:
Nesta atividade a determinação da probabilidade não será tão direta, pois exigirá dos
alunos uma interpretação geométrica.
a)2/8 ou ¼.
b) 1/8.
c) 4/8 ou ½.
d) 4/8 ou ½.
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ATIVIDADE 5:
A figura é um octógono (oito lados), assim cada lado representa 1/8 do todo.

c) A probabilidade de cair pedra na região 2 é de 1/8. Lançando-se 40 pedras,
espera-se que caiam 1/8 das 40 pedras, ou seja, 5 pedras.

Aula 6
Jogos de azar e loteria

Objetivo
Compreender o uso do cálculo probabilístico nos jogos de azar e loteria.
Discuta com os seus alunos a corrupção no Brasil e particularmente o caso dos
anões, que aconteceu em 1993. Peça ajuda para o professor de História.
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ATIVIDADE 1:
Se existem 14 jogos com três possibilidades , o número de cartões possíveis é
determinado pelo princípio da contagem:
3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 x 3 = 314 = 4.782.969
Vale a pena comentar com seus alunos sobre potenciação.

Pode-se pensar que o político investia quase cinco milhões para ganhar uma cartela
e ganhava um prêmio que poderia ser até menor do que investia. Porém o dinheiro que
recebia era legal, portanto caracterizando uma lavagem de dinheiro.

Aula 6

Jogos de azar e loteria

122

O objetivo de representar percentualmente é que os alunos percebam a impossibilidade
de que tal evento aconteça.
ATIVIDADE 5:
Discuta a reportagem com os alunos.
Peça ajuda ao professor de Português sobre como se escreve um texto jornalístico.
Discuta os vários tipos de jogos. Algumas dicas de locais que trazem informações sobre
esses jogos:
www.cef.gov.br
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Aula 7
Probabilidade com frações e geometria

Objetivo
Relacionar problemas de probabilidade com conceitos de geometria e operações com
frações.
Os alunos em aulas anteriores estiveram diante de situações similares, porém nesta
aula sugerimos que você dê preferência à análise dos resultados usando as frações e não
porcentagem. Assim você terá oportunidade de trabalhar comparação de frações por
meio de frações equivalentes.
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Probabilidade com frações e geometria
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ATIVIDADE 3:
Atividade baseada nas Normas para Currículo e Avaliação em Matemática Escolar do NCTM.
A atividade pode ser resolvida de duas maneiras:
1a maneira: cálculo da probabilidade direta, utilizando multiplicação e adição de
valores.
Entrada:
1) Superior
1/3
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2) Médio
1/3 x 1/2
1/3 x 1/2
3) Inferior
1/3 x 1/2
1/3 x 1/2
* Salão 1:
1 1 1 1 2 1
x + x =
=
3 2 3 2 6 3

* Salão 2:
1
3

+

1 1
x

3 2

+

1 1
x

3 2

=

2
3

2a maneira: usando um modelo de área.
1) Entrada superior
Salão 2
2) Entrada do meio
Salão 2
Salão 1
3) Entrada inferior
Salão 1
Salão 2

Pela representação geométrica é possível dizer que a do salão 2 é 4/6 e a do salão 1
é 2/6.
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Aula 7

Probabilidade com frações e geometria

ATIVIDADE 5:
É muito comum os alunos apresentarem resultados extremamente errados, sem
nenhuma interpretação ou reflexão sobre o resultado. Por isso, estimule o cálculo do
resultado.

Veja a representação geométrica desse evento:
1a Jogada:
Ímpar
1
2
3
4
5
6
2a Jogada:
Par
126

1
2
3
4
5
6
3a Jogada:
Número 6
1
2
3
4
5
6
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1 1 1 1
x
x
=
2 2 6 24

127

Aula 7

Probabilidade com frações e geometria
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ATIVIDADE 6:
A probabilidade de uma passarinho morrer é de 10%. Como são 5 passarinhos:
0,1x0,1x0,1x0,1x0,1=0,15
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Aula 8
Resolução de equações por qualquer método

Objetivo
Resolver as equações e problemas usando qualquer método estudado.

Sugerimos que você procure deixar os alunos à vontade para resolver pelo método
que desejarem. O aluno poderá usar mais de um método para resolver uma equação.
Discuta com os alunos o método usado e qual é mais rápido e prático para cada tipo.
Os métodos usados para resolver equações foram estudados no AAA2 Unidade 6. Se
necessário, volte lá e discuta com os alunos.
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Aula 8

Resolução de equações por qualquer método

ATIVIDADE 1:
60x = 100x120 + 60000
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ATIVIDADE 5:
É importante que o aluno tenha a capacidade de escrever seus próprios problemas a
partir das equações. Peça para os alunos apresentarem os seus problemas e vejam como
uma equação pode ter várias formas de apresentação. Se desejar, leve jornais e revistas
para que os alunos criem os problemas baseados nas reportagens.

Aula 8

Resolução de equações por qualquer método
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Soluções das atividades
Unidade 7 – A previdência
social e a mensuração de riscos

Soluções das atividades

Unidade 7

A previdência social e a mensuração de riscos

Aula 2
Atividade 1
24 possibilidades.

A
Standart
B

A
Apart
B

A
UTI
B

1%
2%
3%
5%
1%
2%
3%
5%
1%
2%
3%
5%
1%
2%
3%
5%
1%
2%
3%
5%
1%
2%
3%
5%

135

Soluções

Atividade 2
São as 24 maneiras mencionadas acima, mais 20 (veja abaixo).Total: 44 possibilidades.

1%

2%

3%

136

4%

Plano de Saúde: Standard
Plano de Saúde: Apartamento
Plano de Saúde: UTI Móvel
Plano Dentário A
Plano Dentário B
Plano de Saúde: Standard
Plano de Saúde: Apartamento
Plano de Saúde: UTI Móvel
Plano Dentário A
Plano Dentário B
Plano de Saúde: Standard
Plano de Saúde: Apartamento
Plano de Saúde: UTI Móvel
Plano Dentário A
Plano Dentário B
Plano de Saúde: Standard
Plano de Saúde: Apartamento
Plano de Saúde: UTI Móvel
Plano Dentário A
Plano Dentário B

Atividade 3
24 opões.

Atividade 4
Pares: 25. Trios: 125.
Atividade 5
120 possibilidades.

Atividade 6
64 maneiras.
Atividade 7
26³ x 104 = 175.760.000 .
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Aula 3
Atividade 1
Número de mortes
Problemas cardíacos

75

Acidentes de trabalho

36

Acidentes automobilísticos

135

Outros tipos

54

a) 0,06%.
b) 3/5000 ou 0,06%
c) 9/20 ou 45%.
d) 3/20000 ou 0,015%.

Atividade 2
Sim. O lucro chega a R$359.136.000,00.
137
Atividade 3
a) 39,16%.
b) 10,83%.
c) 15%.
d) 16,67%.

Atividade 4
a) 352.440.
b) 97.470.

Soluções

Aula 4
Atividade 1
Resposta Pessoal.
Atividade 2
Resposta Pessoal.
Atividade 3
Resposta Pessoal.
Atividade 4
A
A
C
A
B
C

B
C
B
C
B
C
B
C

Atividade 5
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Jogador 1: 6/8 ou 3/4 ou 75%.
Jogador 2: 2/8 ou 1/4 ou 25%.
Atividade 6
Resposta Pessoal.
Atividade 7
1/12

Atividade 8
Para 5:4/36 ou 1/9.

Para 6: 5/36.
Atividade 9
Resposta Pessoal.
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Atividade 2
a) 25%.
b) 25%.
c) 25%.
d) 25%.

Atividade 3
a) 25%
b) 25%
c) 50%

Atividade 4
a) 25%.
b) 12,5%.
c) 50%.
d) 50%.

Atividade 5
a) 25%.
b) 12,5%.
c) 5 pedras.
d) 15 pedras.
e) Região 3.
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Soluções

Aula 6
Atividade 1
4.782.969.

Atividade 2
R$4.782.969,00.

Atividade 3
1/4782969 ou 0,000020907%.

Atividade 4
50/4782969 ou 0,0010454%.
Atividade 5
Resposta Pessoal.
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Atividade 1
A soma dar cinco.

Atividade 2
2/3; 2/9 e iguais.

Atividade 3
Salão 1: 1/3
Salão 2: 2/3.
Atividade 4
2/3.

Atividade 5
1/24.
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Atividade 6
a) 0,001%.
b) Aproximadamente 59%.
Atividade 7
Resposta Pessoal.

Soluções

Aula 8
Atividade 1
R$1.200,00.

Atividade 2
Comprimento: 11,5 cm.
Largura: 5,5cm.

Atividade 3
11,33cm e 5,67cm.

Atividade 4
R$130,00.
Atividade 5
142

Resposta Pessoal.
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ATIVIDADES DE APOIO À APRENDIZAGEM 2

MATEMÁTICA NA ALIMENTAÇÃO E NOS IMPOSTOS

UNIDADE 8
SEGUROS DE VIDA

Aula 1
Falando sobre seguros de vida

Objetivo
Estimular os alunos ao estudo da nova unidade.
Faça o levantamento abaixo com os alunos.
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Aula 1

Falando sobre seguros
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Aula 2
Tratamento de informações: gráficos circulares

Objetivo
Representar porcentagens em gráficos circulares por meio de ângulo.

147

Aula 2

Tratamento de informações: gráficos circulares
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ATIVIDADE 1:
Deixe que os alunos estimem os valores dos ângulos sem o uso do transferidor. Ao
desenhar os ângulos, estimule os alunos a construir sem o uso do tranferidor. Isso os
levará a estimar as medias.
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ATIVIDADE 3:
É bem óbvio que os alunos possam fazer o cálculo da porcentagem da primeira
atividade apenas pelo gráfico e sem nenhum cálculo mais complexo. Estimule esse
raciocínio dos alunos, pois está ligado à relação entre fração e porcentagem. Peça para
confirmarem o resultado usando o cálculo.

Aula 2

Tratamento de informações: gráficos circulares

Na próxima atividade será preciso usar o cálculo matemático. Procure determinar a
resposta por cálculo mental ou com o uso da calculadora.
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Aula 3
Construindo gráficos circulares

Objetivo
Construir gráfico circular.
Utilize a terceira coluna para que os alunos coloquem o resultado em graus.
Calcule mentalmente ou com calculadora.
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Aula 3

Construindo gráficos circulares
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É importante que os alunos reconheçam a importância dos gráficos para escrever
textos jornalísticos. Assim, fica mais fácil expressar as idéias.

Unidade 8

Seguros de vida

Sugestão: peça ajuda para a professora de Língua Portuguesa.

153

Aula 3

Construindo gráficos circulares

ATIVIDADE 3
Desenvolva com os alunos algumas discussões a partir dos dados.
Sugestão:
a) Faça uma comparação entre os gastos da revista e de uma família de um aluno que
tenha tido uma criança recentemente.
b) Faça um levantamento dos gastos de uma família de classe baixa e de uma alta.
Compare os resultados.
c) Faça uma comparação entre os gastos previstos na pesquisa e o que poderia ser
gasto pela família do aluno.
d) O que representa os gastos com médico e farmácia? Em quanto se reduziria o valor
se se deixar a despesa com médico e maternidade por conta de um plano de saúde ou
com o sistema de saúde pública.

154

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Aula 4
Analisando tabelas e gráficos

Objetivo
Analisar dados por meio de tabelas com dupla entrada.
Construir gráficos de colunas (ou barras) com a apresentação de dois dados na mesma
coluna (ou barra).
Incentivar a consulta a material de imprensa para se constatar o grande uso de
gráficos e tabelas e seus diferentes tipos e funções. Sugerimos, também, juntamente com
toda a turma, a leitura e interpretação da tabela e levantamento de questões.

155

Aula 4

Analisando tabelas e gráficos
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Para fazer o cálculo percentual somamos o número de afastados dos dois gêneros.
ATIVIDADE 2:
Estimule os alunos a escrever sobre:
A quantidade de homens afastados é muito maior do que a de mulheres.
A soma das regiões Sul, Centro-Oeste, Norte e Nordeste é quase igual ao total da
região Sudeste.
Levante hipóteses sobre por que o afastamento da região Sudeste é maior.
As regiões menos ricas do país têm menos casos de afastamento.
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ATIVIDADE 3:
A construção da tabela poderá ser feita de várias formas pelos alunos.
ATIVIDADE 4:
O gráfico poderá ser construído com o número de vendas ou com a porcentagem.

Aula 5
Outros gráficos

Objetivo
Organização de dados em gráficos em forma de radar (ou circular pelo raio).

158

AAA 1 - Matemática na Alimentação e nos Impostos

Unidade 8

Seguros de vida

159

Esta forma de organizar dados não é muito comum, porém, é importante que os
alunos conheçam outra forma de representar os dados em gráficos “circulares”. Um
breve histórico é apresentando no TP. Mostre para os alunos no exemplo como foi feito.

Aula 5

Outros gráficos
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ATIVIDADE 2:
Depois de marcar os pontos, ligue-os.

Aula 5

Outros gráficos

162

Professor, discuta com os alunos que, na apresentação de dois dados em um gráfico,
esse tipo de gráfico apresenta uma visualização melhor.
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Aula 6
Relacionando vários tipos de gráficos

Objetivo
Relacionar os vários tipos de representações gráficas e seus significados.

163

Aula 6

Relacionando vários tipos de gráficos

Discuta com seus alunos sobre os procedimentos utilizados em uma eleição, tais
como: a existência de dois turnos apenas para eleição de prefeitos, governadores e
presidente; quando um desses concorrentes podem ganhar uma eleição no primeiro
turno; como é a regra para um candidato a deputado, senador etc. ganhar uma eleição,
ou seja, nem sempre o que tem mais votos pode ganhar.
Peça ajuda aos professores de História e Geografia para esse trabalho.
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ATIVIDADE 2:
d) Aqui você deve construir um gráfico com apenas os dois dados sugeridos.

Aula 6

Relacionando vários tipos de gráficos
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ATIVIDADE 3:
b) Deixe que o aluno escolha o que preferir.

Discuta o melhor tipo de gráfico para cada uma dessas análises. Como já foi estudado
em outras unidades, o gráfico de barras ou colunas é melhor para se fazerem comparações
entre partes. O circular, para comparar partes com o todo.
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ATIVIDADE 4:
Sugerimos que os alunos usem o gráfico de barras ou colunas.

Aula 7
Gráficos contínuos

Objetivo
Construir gráficos não contínuos e sua interpretação.
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ATIVIDADE 2:
Discuta com os seus alunos que esse gráfico não é contínuo. Com os alunos da 8a
série você poderá discutir que esse tipo de gráfico não pode representar uma função.

Aula 7

Gráficos contínuos

ATIVIDADE 3:
Cálculo a ser feito:
0,70
# 1,56 , ou seja, aumento de 56%.
0,45

O aluno poderá observar que não existe uma proporcionalidade no cálculo.
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Aula 8
Avaliação

Objetivo
Avaliar os temas estudados durante esta unidade.
ATIVIDADE 1:
A construção de uma tabela ou diagrama de árvore poderá ajudar os alunos na
visualização do procedimento de resolução.
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Aula 8

Avaliação

172

AAA 2 - Matemática nos Esportes e nos Seguros

Unidade 8

Seguros de vida

173

Aula 8

Avaliação
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Soluções das atividades
Unidade 8 – Seguros de vida

Soluções das atividades

Unidade 8

Seguros de vida

Aula 2
Atividade 1
a) 90º.
b) 180º.
c) 270º.
d) 45º.

Atividade 2
Resposta Pessoal.

Atividade 3
36°; 3,6°
a) 25%.
b) 50%.
c) 75%.
d) 12,5%.
Atividade 4
Resposta Pessoal.

177

Soluções

Aula 3
Atividade 1
Resposta pessoal.

Atividade 2

Texto pessoal.

Atividade 3

178

Texto pessoal.
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Aula 4
Atividade 1
a) 117.920.
b) 8.105.

Atividade 2
Resposta Pessoal.

Atividade 3
1o semestre

2o semestre

Mulheres

7.550

8.150

Homens

12.450

11.750

Previdência Privada

750

810

Seguro Saúde

2.500

1.950

Tipo de benefício/período
Seguros

179
Atividade 4

Soluções

Aula 5
Atividade 1
a) Serviços.
b) Indústria de transformação.

Atividade 2

180

Atividade 3
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Aula 6

Unidade 8

Seguros de vida

Atividade 1
a)

b) 4,56%. 3.873.055 votos.

Atividade 2
a) Válido: 89,6%. Brancos: 3,0%. Nulos: 7,4%.
b) Comparecimento: 82,2%. Abstenções:17,8%.
c)

d)

181

Soluções

e)

Atividade 3
a)

182

b)
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Atividade 4

Unidade 8

Seguros de vida

183

Soluções

Aula 7
Atividade 1
a) R$1,25.
b) R$ 3,40.

Atividade 2

184

Atividade 3
Valores

Porcentagem de aumento

0,45 e 0,70

1,56

0,70 e 1,05

1,50

1,05 e 1,25

1,19

1,25 e 1,40

1,12

1,40 e 1,60

1,14

1,60 e 1,90

1,19

1,90 e 2,15

1,13

2,15 e 2,40

1,12

2,40 e 2,65

1,10

2,65 e 3,00

1,13

a) Não.
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b)

Unidade 8

Seguros de vida

185

Soluções

Aula 8
Atividade 1
18 maneiras.

Atividade 2
a) 10/43= 23,26%
b) 10/43 = 23,26%
c) 33/43 = 76,74% e 32/42 = 76,2%
d) 535 alunos.

Atividade 3
a) 1/15.
b) 4, pois é a maior área.
c) 3/15=1/5.
d) Região 1: 8 pedras. Região 2: aproximadamente 3.
186
Atividade 4
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