
 
GUIA DE APOIO PEDAGÓGICO AO PROFESSOR 

MATEMÁTICA 
 

 

 

 

 

 

 

Prezado professor, 

 

A Secretaria de Estado da Educação e do Esporte do Paraná (Seed-PR), visando ao fortalecimento da prática pedagógica e 

com base no Referencial Curricular do Paraná e na Matriz de Referência da Prova Brasil, documentos que norteiam as avaliações 

do Sistema de Avaliação da Aprendizagem do Estado, apresenta o Guia Pedagógico, destinado aos professores do 5º ano do Ensino 

Fundamental como possibilidade de trabalho nas redes municipais de ensino. 

O Guia Pedagógico, por meio das possibilidades de encaminhamentos metodológicos e dos itens elaborados e comentados, 

objetiva subsidiar o trabalho pedagógico do professor em sala de aula, na perspectiva de auxiliar na melhoria da qualidade do ensino 

e da aprendizagem dos estudantes, considerando a educação integral de forma humanizada.  

Esperamos que as atividades propostas neste Guia, aliadas ao seu empenho e dedicação, fortaleçam a sua prática 

pedagógica em sala de aula. 

  

, 
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  MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA 

 

A Matriz de Referência de Matemática do Sistema de Avaliação da Educação do Estado do Paraná é composta 

por quatro eixos, que são as unidades temáticas do Referencial Curricular do Paraná, sendo eles:  

I. Espaço e Forma; 

II. Grandezas e Medidas; 

III. Números e Álgebra; 

IV. Tratamento da Informação. 

 

  
 MATRIZ DE REFERÊNCIA DE MATEMÁTICA: TÓPICOS E SEUS DESCRITORES 

5º ano – ENSINO FUNDAMENTAL - 1ª edição 2021 

TÓPICOS  DESCRITORES 

I - Espaço e Forma 
D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos 

tipos de ângulos. 

 

II - Grandezas e Medidas 

D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como 

km/m/cm/mm,kg/g/mg, l/ml.  

D8 - Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

D10 – Em um problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema  monetário brasileiro, em 

função de seus valores. 
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TÓPICO I 

 UNIDADE TEMÁTICA - ESPAÇO E FORMA 

 

D3 – Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de 

ângulos. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Reconhecer polígonos, classificando-os pelo número de lados; 

● Identificar polígonos regulares pelas suas propriedades; 

● Classificar triângulos quanto aos lados e aos ângulos;  

● Identificar semelhanças e diferenças entre polígonos, usando critérios como número de lados, número de ângulos, 

eixos de simetria etc.; 

 

 

 

III - Números e Álgebra 

D15 - Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

D18 - Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

D19 - Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou subtração: 

juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação 

(positiva ou negativa).  

D20 - Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou 

divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.  

D24 - Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 
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● Reconhecer as características de algumas figuras planas, tais como: rigidez triangular, paralelismo e 

perpendicularismo de lados; 

● Compor e decompor figuras planas, identificando que qualquer polígono pode ser composto a partir de figuras 

triangulares; 

● Ampliar e reduzir figuras planas pelo uso de malhas. 

 

 

TÓPICO II 

UNIDADE TEMÁTICA - GRANDEZAS E MEDIDAS 

 

D7 – Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, kg/g/mg, l/ml.  

 Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Solucionar problemas por meio do reconhecimento de unidades de medidas padronizadas (metro, centímetro, 

grama, quilograma etc.); 

● Resolver problemas envolvendo transformações de unidades de medida de uma mesma grandeza, mas o 

professor deve evitar o trabalho com conversões desprovidas de significado prático (quilômetro para milímetro, por exemplo); 

● Compreender a ordem de grandeza das unidades de medida, por meio de problemas contextualizados; 

● Reconhecer a base dez como fundamento das transformações de unidades. 
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D8 – Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Compreender, relacionar e utilizar as medidas de tempo realizando conversões simples, como, por exemplo, 

horas para minutos e minutos para segundos, por meio de situações-problema contextualizadas que requeiram do 

aluno a utilização de medidas de tempo constantes nos calendários tais como milênio, século, década, ano, mês, 

quinzena, semana, dia, hora, minuto e segundo; 

● Utilizar medidas de tempo e realizar conversões simples, relacionadas a horas, minutos e segundos, por 

meio de circunstâncias concretas relacionadas ao seu cotidiano.  

 

D10 – Em um problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em função de 

seus valores. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno:  

● Realizar a troca de uma ou mais cédulas por outras cédulas ou por moedas de menor valor. 

 

TÓPICO III 

UNIDADE TEMÁTICA - NÚMEROS E ÁLGEBRA 

 

D15 – Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

 

5



D18 – Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Multiplicar ou dividir números de quatro ou mais algarismos com números de um, dois ou três algarismos, 

com a presença de zeros, em cada ordem separadamente.  

   

D19 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou 

subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma 

transformação (positiva ou negativa).  

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Resolver diferentes situações que apresentam ações de: juntar, ou seja, situações associadas à idéia de combinar dois 

estados para obter um terceiro; alterar um estado inicial, ou seja, situações ligadas à idéia de transformação, que pode ser 

positiva ou negativa; de comparar, ou seja, situações ligadas à idéia de comparação; operar com mais de uma transformação, 

considerando situações que supõem a compreensão de mais de uma transformação (positiva ou negativa). 

 

D20 – Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou divisão: 

multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória.  

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Resolver problemas que envolvam operações de multiplicação e divisão. Essas habilidades são avaliadas por meio de 

situações-problema contextualizadas. 
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D24 – Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

Por meio deste descritor, pode-se avaliar a habilidade de o aluno: 

● Reconhecer frações em diversas representações como, por exemplo, partes de um inteiro, relação entre 

conjuntos, razão entre medidas, etc.  

Com o objetivo de colaborar no trabalho com os descritores da Prova Paraná e fortalecer o processo de ensino-

aprendizagem, seguem algumas sugestões metodológicas e exemplos de atividades. 

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor - D10: Num problema, estabelecer trocas entre cédulas e moedas do sistema monetário brasileiro, em 

função de seus valores. 

Conteúdos:  

Medida de valor: Sistema Monetário Brasileiro.  

Problemas envolvendo o Sistema Monetário Brasileiro.  

Operações de adição, subtração, multiplicação e divisão. 

Habilidades: Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, 

tempo, temperatura e capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos 

socioculturais. 

 
Professor, sugerimos que no trabalho sobre o Sistema Monetário Brasileiro sejam utilizadas situações reais vivenciadas pelo 

estudante em seu cotidiano. Deste modo, é necessário que ele leia preços e outros registros de dinheiro, menores que 100 reais. A 
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  ideia é que as questões apresentem situações enfrentadas pelos alunos no dia-a-dia: etiquetas de preços nos produtos 

  ou nas bancas do comércio; propagandas na TV, nas vitrines; cartazes e folhetos. 

A utilização de materiais manipuláveis como notas de dinheiro fictícias, caixas e objetos, representando produtos   

que podem ser vendidos ou comprados, podem ser utilizados na encenação de situações de compra e venda em sala 

de aula presencial.  

Citamos como exemplos e sugestões as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Sequência didática: Vamos ao supermercado. disponível em: 

<http://repositorio.ufpa.br/jspui/bitstream/2011/12443/2/Produto_VamosSupermercado.pdf>. 

● Plano de aula - Resolução de situações-problema envolvendo valores do sistema monetário. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/915/resolucao-de-situacoes-problema-envolvendo-valores-do-sistema-

monetario>.  

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem ser 

adaptadas de acordo com a realidade dos estudantes. 

Sugerimos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Jogo virtual: Encontre o valor correto para as moedas: Jogo de Memória - Moedas | Digipuzzle.net 

● Jogo virtual: Caça moedas: Caça-moedas | Digipuzzle.net 

● Jogo virtual: Jogo da memória - Cédulas. Disponível em: 

<https://www.digipuzzle.net/minigames/mathmemory/mathmemory_brazilian_real_bills.htm?language=portuguese&linkback=../../p

t/jogoseducativos/matematica-dinheiro/index.htm>.  
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● Devolução de troco: Nível II - Tempo de mudança. Disponível em: <https://www.matific.com/bra/pt-

br/home/maths-activities/episode/tempo-de-mudan%C3%A7a-devolu%C3%A7%C3%A3o-de-troco-n%C3%ADvel-ii/#>.  

 

Atividade 1  

 

(Projeto conseguir - Adaptado). Renato é entregador de pizza e faz as entregas cuidadosamente em relação às 

medidas de prevenção à COVID 19. Em uma entrega ele recebeu as seguintes moedas de gorjeta: 

 

 
 

      Quanto ele recebeu de gorjeta? 

A. R$ 2,50  

B. R$ 3,50 

C. R$ 4,00  

D. R$ 13,00 

9

https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/episode/tempo-de-mudan%C3%A7a-devolu%C3%A7%C3%A3o-de-troco-n%C3%ADvel-ii/
https://www.matific.com/bra/pt-br/home/maths-activities/episode/tempo-de-mudan%C3%A7a-devolu%C3%A7%C3%A3o-de-troco-n%C3%ADvel-ii/


 

  Comentário  

Para solucionar esta atividade, o estudante deve juntar os valores de todas as moedas, fazendo uma operação de 

adição. 

Poderá fazer a soma dos reais e depois dos centavos, facilitando a adição dos valores totais. 

Deste modo, poderá fazer: 

 +  =  = R$ 2,00 

= + + + + + +

= R$ 1,00 
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= + + + = R$ 1,00 

 

Assim, terá como resposta: R$ 2,00 + R$ 1,00 + R$ 1,00 = R$ 4,00 

Portanto, a alternativa C está correta. 

É importante lembrar que cada estudante tem seu modo próprio de fazer as associações mentais para chegar ao 

resultado da adição dos valores das moedas. 

 

 

Atividade 2: 

 

Lucas ganhou de sua tia uma cédula de R$ 5,00, duas de R$ 2,00 e três moedas de R$ 0,25; o que dá um total de: 

A.   R$ 7,25 

B.   R$ 7,75 

C.   R$ 9,25 

D.   R$ 9,75 
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       Comentário 

Para solucionar este item, primeiramente o estudante precisa compreender que, para encontrar o total em dinheiro 

que Lucas recebeu de sua tia, é preciso fazer a adição de todas as cédulas e moedas. Ele também poderá fazer a 

multiplicação da quantidade de cédulas pelo valor de cada cédula e da quantidade de moedas pelo valor da moeda e 

depois adicionar estes dois valores. Veja: 

1ª opção: Adição:  

Cédulas: R$ 5,00 + R$ 2,00 + R$ 2,00 = R$ 9,00 

Moedas: R$ 0,25 + R$ 0,25 + R$ 0,25 =R$ 0,75 

Total: R$ 9,00 + R$ 0,75 = R$ 9,75 

2ª opção: Multiplicação e adição:  

Cédulas: 

R$ 5,00 

2 x R$ 2,00 = R$ 4,00 

R$ 5,00 + R$ 4,00 = R$ 9,00 

Moedas: 3 x R$ 0,25 = R$ 0,75 

Total: R$ 9,00 + R$ 0,75 = R$ 9,75 

Portanto, a alternativa correta é a D. 
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 Atividade 3: 

 

(3ª P.D – SEDUC-GO - Adaptado). Senhor Osmar pediu a seu filho Ricardo que, tomando todos os cuidados 

preventivos à COVID 19, fosse à banca da esquina para trocar uma cédula de cinquenta reais por outras menores. 

Identifique, dentre as alternativas a seguir, a única que representa a troca correta da nota feita por Ricardo. 

 

A.  

B.  
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C.  

D.  

 

   Comentário  

Para solucionar esta atividade, o estudante deverá identificar corretamente qual a decomposição do número 50, 

representado por R$ 50,00. Para isto, ele poderá fazer a adição de cada alternativa para identificar em qual delas a 

soma das notas e moedas resulta em 50. 

Deste modo: 
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(A) R$ 20,00 + R$ 10,00 + R$ 10,00 + R$ 1,00 + R$ 5,00 + R$ 2,00 = 20 + 10 + 10 + 1 + 5 + 2 = 48 → R$ 48,00 

(B) R$ 20,00 + R$ 10,00 + R$ 5,00 + R$ 2,00 + R$  2,00 + R$ 1,00 = 20 + 10 + 5 + 2 + 2 + 1 = 40 → R$ 40,00 

(C) R$ 20,00 + R$ 10,00 + R$ 10,00 + R$ 5,00 + R$ 5,00 = 20 + 10 + 10 + 5 + 5 = 50 → R$ 50,00 

(D) R$ 20,00 + R$ 20,00 + R$ 5,00 + R$ 2,00 + R$ 1,00 + R$ 1,00 = 20 + 20 + 5 + 2 + 1 + 1 = 49 → R$ 49,00 

Portanto, a alternativa C é a correta, pois tem a quantia de 50 reais. 

  

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor D7:Resolver problemas significativos utilizando unidades de medida padronizadas como km/m/cm/mm, 

kg/g/mg,l/ml. 

Conteúdo: Medidas de comprimento, massa e capacidade: unidades de medidas mais usuais (metro, centímetro, 

milímetro, grama e quilograma, litro e mililitro). 

Medidas de comprimento: estimativa e comparação. 

Medidas de capacidade e massa: estimativa e comparação. 

Medidas de comprimento, medições e registro do resultado das medições. 

Relações entre medidas de comprimento com os números racionais na forma fracionária e decimal. 

Problemas envolvendo as unidades de medidas mais usuais. 

Habilidade: Medir e estimar comprimentos (incluindo perímetros), massas e capacidades, utilizando unidades de medida 

padronizadas mais usuais, valorizando e respeitando a cultura local. 

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas das grandezas comprimento, área, massa, tempo, temperatura e 

capacidade, recorrendo a transformações entre as unidades mais usuais em contextos socioculturais. 
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Professor, sugerimos que no trabalho com os estudantes sobre unidades de medida padronizadas sejam 

utilizadas situações reais vivenciadas pelo estudante em seu cotidiano. 

Deste modo, é necessário que as questões apresentem situações que os alunos enfrentam no dia-a-dia, como a 

distância de sua casa até a escola, sua altura, a altura dos colegas de sala de aula e da família, quantas gramas ou 

quilos têm determinados alimentos comprados no supermercado, entre diversas outras situações que envolvem as 

unidades de medida padronizadas. 

A utilização de materiais manipuláveis como pacotes de alimentos em geral, a própria sala de aula, entre outros, 

podem ser utilizados na encenação de situações que envolvam estas medidas em sala de aula presencial. 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Obter medidas de comprimento através de estimativas. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/163/obter-medidas-de-comprimento-atraves-de-estimativas#atividade>. 

● Plano de aula - Qual o peso ideal para sua mochila? Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-aula/760/qual-o-peso-

ideal-para-sua-mochila#atividade>. 

● Plano de aula - Matemática e Geografia, um diálogo entre Medidas. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/1265/matematica-e-geografia-um-dialogo-entre-medidas>. 

● Dominó de Medidas de comprimento. Disponível em: 

<https://www.somatematica.com.br/softOnline/GeradorDominos/geraDomino.php>. 

● Atividade Medidas e Grandezas Recorte. Disponível em: <https://www.smartkids.com.br/atividade/medidas-e-grandezas-recorte>.  
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Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos 

e simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades 

devem ser adaptadas de acordo com a realidade dos estudantes. 

Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Conversor de medidas. Disponível em: 

<https://www.somatematica.com.br/softOnline/ConversorMedidas/conversor.php>. 

● Compare e converta as unidades de comprimento. Disponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/compare-e-converta-

as-unidades-de-comprimento>. 

● Jogo Medidas e Grandezas. Disponível em: <https://www.smartkids.com.br/jogos-educativos/medidas-grandezas>.  

 

Atividade 1: 

 

(SAEP 2013). Em um mercadinho encontram-se dois tipos de leite, como podemos verificar na figura abaixo. 
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Marcela vai comprar 2 litros de leite desnatado. O número de embalagens que Marcela vai comprar é igual a: 

A. 2 embalagens. 

B. 4 embalagens. 

C. 6 embalagens. 

D. 8 embalagens. 

 

       Comentário 

 

O estudante pode solucionar este item de duas ou mais maneiras. Em uma delas ele deve adicionar as caixas de leite 

desnatado que Marcela comprará até chegar à quantidade de 2 litros de leite. Um outro modo é fazer a divisão da 

quantidade de leite a ser comprada pela quantidade de leite desnatado de cada caixa. Nos dois casos, é importante 

que o estudante saiba que 2 litros equivalem a 2.000 ml. 

Opção 1: adicionar as caixas até chegar à quantidade de 2 litros. 

Lembrando que 2 litros = 2.000 ml 

Como cada caixa de leite desnatado tem 250 ml: 250 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250 + 250 = 2.000 
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Opção 2: fazer a divisão da quantidade de leite a ser comprada pela quantidade de leite desnatado de cada caixa. É 

preciso  lembrar que só é possível dividir números quando estão na mesma unidade de medida. Neste caso, deve-se 

transformar 2 litros em ml, ou seja: 

2 litros ÷ 250 ml = 2.000 ml ÷ 250 ml = 8 caixas de leite. 

 

Deste modo, a alternativa D é a correta. 
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Atividade 2:  

 

(SAEMI - PE). A tradicional corrida de São Silvestre, que acontece todos os anos em São Paulo – SP, tem um   

 percurso de 15 km. 

A medida em metros desse percurso é: 

A. 15 m 

B. 150 m 

C. 1 500 m 

D. 15 000 m 

  

               Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deve saber fazer as devidas conversões entre as unidades de medida de 

comprimento. Deste modo, deve saber que 1 quilômetro = 1.000 metros → 1 km = 1.000 m. 

Considerando que 1 km = 1.000 m, o estudante deverá fazer a multiplicação de 1.000 metros por 15 km, que é a medida 

do percurso da corrida de São Silvestre. 

Ou seja: 

1.000 m × 15 km = 1.000 × 15 = 15.000 metros 
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Deste modo, a alternativa D é a correta. 

 

     

  Atividade 3: 
 

(Gestar II). Em uma loja de artigos para festa os chocolates são vendidos por quilo. A figura abaixo mostra o peso de 

alguns chocolates. 

 

 

Analise o peso de cada chocolate e assinale qual das balanças está correta: 
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Para solucionar esta atividade, o estudante deverá, a cada alternativa, verificar se a soma da quantia de gramas na 

balança está correta. 

Desta maneira, fazendo a adição do peso de cada chocolate na balança e analisando a resposta, verificará que: 

(A): a balança contém dois chocolates. O primeiro chocolate pesa 30 g e o segundo chocolate pesa 45 g. Somando    

estas duas   

 

quantidades, temos: 30 g + 45 g = 75 g. A alternativa não está correta, pois a balança mostra 80 g. 

 (B): a balança contém dois chocolates. O primeiro chocolate pesa 20 g e o segundo chocolate pesa 35 g. Somando 

estas duas quantidades, temos: 20 g + 35 g = 55 g. A alternativa não está correta, pois a balança mostra 55 Kg e não 

gramas (g). 

 

(C): a balança contém três chocolates. O primeiro chocolate pesa 30 g, o segundo chocolate pesa 45 g e o terceiro 

chocolate pesa 35 g. Somando estas três quantidades, temos: 30 g + 45 g + 35 g = 110 g. A alternativa está correta, 

pois a balança mostra 110 g. 

Comentário 
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(D): a balança contém dois chocolates. O primeiro chocolate pesa 30 g e o segundo chocolate pesa 20 g. Somando 

estas duas quantidades, temos: 30 g + 20 g = 50 g. A alternativa não está correta, pois a balança mostra 450 g. 

 

Deste modo, a alternativa correta é a C. 

 

       Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor – D20: Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da multiplicação ou 

divisão: multiplicação comparativa, ideia de proporcionalidade, configuração retangular e combinatória. 

Conteúdo: 

Problemas envolvendo noções de multiplicação e divisão. 

24



Multiplicação no conjunto dos números naturais: ideia de adição de parcelas iguais. 

Divisão no conjunto dos números naturais: ideia de distribuir e de medir. 

Problemas de multiplicação: significados de adição de parcelas iguais, organização retangular e proporcionalidade. 

Habilidade: 

Resolver e elaborar problemas envolvendo diferentes significados da multiplicação (adição de parcelas iguais, 

organização retangular e proporcionalidade), utilizando estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo 

mental e algoritmos. 

Resolver e elaborar problemas que envolvem as ideias de divisão (distribuição e medida) e multiplicação (ideia de 

adição de parcelas iguais), utilizando recursos manipuláveis, digitais e registros pictóricos como apoio. 

Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias e 

a verificação de cálculos que realiza. 

 

Professor, sugerimos que no trabalho com os estudantes sobre a resolução de problemas envolvendo diferentes significados 

da multiplicação ou divisão, sejam utilizadas situações reais vivenciadas pelo estudante em seu cotidiano. 

Deste modo, é necessário que as questões apresentem situações que os alunos enfrentam no dia a dia, como dividir 

quantidades entre determinado número de pessoas, analisar as proporções em promoções de supermercado, fazer combinações 

de peças de roupas a serem utilizadas pelos estudantes, organizar brinquedos ou objetos escolares entre os colegas, além de 

diversas outras situações que fazem parte da rotina dos alunos. 

A utilização de materiais manipuláveis como brinquedos, cartazes de promoção de supermercados e lojas diversas, jogos e 

de outras estratégias que podem ser utilizadas em sala de aula presencial.  
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 Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

• Plano de aula: Problematizando com as proporções diretas. Disponível em: 

<https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/5ano/matematica/problematizando-com-as-proporcoes-

diretas/1746>.  

● Plano de aula: Tabuódromo: construindo um autódromo com multiplicação. Disponível em: 

<https://planosdeaula.novaescola.org.br/fundamental/5ano/matematica/tabuodromo-construindo-um-autodromo-

com-multiplicacao/88>.  

● Vídeo: A multiplicação dos sanduíches | Adoro Problemas! Disponível em: 

<https://www.youtube.com/watch?v=of_gmEM8fWg>.  

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem 

ser adaptadas de acordo com a realidade dos estudantes. 

Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Noções de multiplicação - ache o fator que falta. Disponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/nocoes-de-multiplicacao-ache-o-

fator-que-falta>. 

● Faça a estimativa dos produtos. Disponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/faca-a-estimativa-dos-produtos>.  

● Mestre da tabuada. Disponível em: <http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/>. 

● Rally de multiplicação. Disponível em: <https://www.cokitos.pt/rally-de-multiplicacao/fullscreen/>. 

● SpuQ Divisões. Disponível em: <https://www.tabuadademultiplicar.com.br/spuq-divisoes.html>. 
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Atividade 1: 

 

(SAEMI - PE). Observe abaixo os 3 pares de tênis e os 3 pares de meias que Mariana comprou. 

 
 

 
 

 

Quantas combinações diferentes ela poderá fazer ao usar cada par de tênis com cada par de meias? 

A. 3 

B. 6 

C. 9 

D. 12 
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Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante precisará verificar o total de combinações que podem ser realizadas com 

os tênis e as meias. Isto pode ser feito realizando a multiplicação entre o total de tênis e o total de meias. 

Ou seja:  

3 pares de tênis × 3 pares de meias = 3 × 3 = 9. 

Deste modo, podem ser feitas 9 combinações diferentes, utilizando 3 pares de tênis e 3 pares de meias. 

Portanto, a alternativa correta é a C. 

  

Atividade 2: 

 

(Saresp). Laura e Eva são patinadoras excelentes. Numa tarde, foram juntas patinar em uma pista circular de 80 metros 

de comprimento. Em 15 minutos, Laura deu 30 voltas na pista e, ao mesmo tempo, Eva deu 20 voltas. No total, as duas 

patinadoras percorreram: 

A. 130 metros. 

B. 145 metros. 

C. 750 metros. 

D. 4.000 metros. 
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  Comentário 

O estudante, para solucionar esta atividade, deverá primeiro calcular a quantidade de metros percorridos por Laura 

e também por Eva. Depois, deverá somar estas duas quantidades para saber o total de metros que as duas 

percorreram. 

Ou seja, deverá fazer: 

Laura: 30 voltas × 80 metros de pista = 30 × 80 = 2400 metros. 

 

Eva: 20 voltas × 80 metros de pista = 20 × 80 = 1600 metros. 

 

Total percorrido por Laura e Eva: 2400 + 1600 = 4000 metros. 
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Portanto, a alternativa correta é a D. 

   

 Atividade 3:  
  
(Saresp). Uma granja tem 300 ovos para embalar em bandejas do tipo mostrado na figura. 

 

     O número de bandejas necessárias para embalar todos os ovos é: 

A. 30 

B. 20 

C. 10 

D. 5 
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 Comentário 

Para solucionar esta atividade, o estudante deve, primeiro, calcular quantos ovos é possível colocar na bandeja 

mostrada na imagem e depois calcular quantas bandejas serão necessárias. 

Veja os passos que o estudante pode realizar: 

1º. Calcular quantos ovos cabem na bandeja: 

6 × 5 ou 5 × 6 = 30 ovos na bandeja. 

 

2º. Calcular quantas bandejas são necessárias para colocar os 300 ovos: 

 

Total de ovos dividido por quantos ovos cabem em cada bandeja: 300 ÷ 30 = 10 bandejas. 

 

Portanto, a alternativa C é a correta. 
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 Encaminhamentos metodológicos para:  

Descritor  –  D8: Estabelecer relações entre unidades de medida de tempo. 

Conteúdo:  

Medidas de tempo: relações entre horas, minutos e segundos. 

Leitura e registro de horas em relógios digitais e analógicos. 

Problemas envolvendo medidas de tempo. 

Agrupamentos: bimestre, trimestre, semestre, década, século e milênio. 

Conversão de horas em minutos, minutos em segundos e horas em segundos. 

Habilidade: 

Ler e registrar medidas e intervalos de tempo em horas, minutos e segundos em situações relacionadas ao seu 

cotidiano, como informar os horários de início e término de realização de uma tarefa e sua duração. 

Resolver e elaborar problemas envolvendo medidas de tempo estabelecendo relações entre horas/minutos e 

minutos/segundos. 

Conhecer maneiras e possibilidades de agrupamento envolvendo medidas de tempo, tais como bimestre, trimestre, 

semestre, década, século e milênio em diferentes contextos. 

Converter horas em minutos, minutos em segundos e horas em segundos no processo de resolução de problemas. 

Estabelecer relações entre as medidas de tempo e as frações (1/2 de 1 hora, 1/4 de 1 hora etc.). 
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Professor, para iniciar a discussão sobre o tema é importante resgatar com os estudantes a variedade de 

modelos de relógios  (ampulheta, relógio de sol, pêndulo, relógio de bolso, relógio digital, ...), contextualizando cada um 

deles com respectiva época de uso, compreendendo-os como instrumento de medida de tempo. Se possível, apresente 

alguns destes modelos aos estudantes. 

Para aprofundar e fortalecer o conceito de tempo, exponha aos estudantes a ideia de acontecimentos 

sucessivos, como, por exemplo, o cronograma de um projeto que será realizado em sala de aula, as fases da vida do 

ser humano, entre outras. 

Além disso, é fundamental que você proporcione situações em que o estudante tenha a compreensão de que uma 

semana tem sete dias, um dia possui vinte e quatro horas, uma hora tem sessenta minutos e um minuto tem sessenta segundos. 

Nesse mesmo sentido, é importante que ele identifique a ideia de que semanas formam meses, os quais formam anos e estes, 

agrupados em décadas, compõem séculos e milênios. 

O trabalho com situações-problema contextualizadas permitem uma noção mais concreta dos termos e conceitos 

estudados, tendo maior significância aos estudantes. Por meio de situações do seu cotidiano, espera-se que o estudante utilize 

medidas de tempo e realize conversões simples, relacionadas a horas, minutos e segundos. 

Por meio deste descritor pode-se avaliar a habilidade de o aluno compreender, relacionar e utilizar as medidas de tempo 

realizando conversões simples, como, por exemplo, horas para minutos e minutos para segundos, além de propiciar o uso de 

medidas de tempo constantes nos calendários como milênio, século, década, ano, mês, quinzena, semana, dia, hora, minuto e 

segundo.    
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Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Transformando medida de tempo. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1651/transformando-medida-de-tempo>. 

● Plano de aula - De olho no tempo. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/513/de-olho-no-tempo>. 

● Plano de aula - Medidas de tempo no corpo humano. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/926/medidas-de-tempo-no-corpo-humano>. 

● Medidas de tempo. Disponível em: 

<https://escolakids.uol.com.br/matematica/unidades-de-medida-de-tempo.htm>. 

● Jogo da memória com as medidas de tempo. Disponível em: 

<https://www.ahoradecolorir.com.br/2019/07/jogo-da-memoria-com-medidas-de-tempo.html>.  

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem ser 

adaptadas de acordo com a realidade dos estudantes. 

Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e estudantes: 

●  Quiz de medidas de tempo. Disponível em: 

<https://wordwall.net/pt-br/community/jogo-sobre-medidas-de-tempo>. 

• Calendário Mágico. Disponível em: 

<http://www.escolagames.com.br/jogos/calendarioMagico/>. 

● Converta as unidades de tempo. Disponível em: 

<https://br.ixl.com/math/5-ano/converta-as-unidades-de-tempo>. 
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Atividade 1:  

(SEDUC-GO - 2014). Para ir de sua casa à sua escola, Edson gasta 1 hora e 15 minutos. Isto significa que nesse 

  percurso, Edson gasta: 

A. 60 minutos. 

B. 75 minutos. 

C. 90 minutos. 

D. 115 minutos. 

  

Comentário 

O estudante, ao realizar essa atividade, deve perceber que o tempo está descrito em duas medidas de tempo diferentes. Desta 

forma, será necessário que seja realizada a conversão simples de horas para minutos. Além disso, o estudante deve compreender 

que 1 hora corresponde a 60 minutos. Após realizada a conversão, o estudante deverá somar a quantidade total de minutos, 

obtendo o tempo total do percurso do personagem. 

Como 1 hora tem 60 minutos. Logo: 

  = 1h15min = 60 min + 15 min 

  = 75 min 

Portanto, a alternativa correta é a B. 
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 Atividade 2  
 

 (Projeto conseguir – DC). A turma de Aline está trabalhando com o projeto do Folclore. Veja os dias em destaque 

em que acontecerão as atividades: 

 

 

 

Quanto tempo foi planejado para o Projeto? 

A. Uma quinzena. 

B. Um mês. 

C. Uma semana. 

D. Um dia. 
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Comentário 

Para a realização desta atividade, o estudante deve ter o conhecimento da quantidade de dias que compõem o mês, 

quinzena e semana. Para esta atividade, é preciso compreender que 7 dias compõem uma semana. 

Desta forma, os dias circulados no calendário totalizam 7 dias = 1 semana. 

Portanto, a alternativa correta é a C. 

  

Atividade 3: 

 

(SAEB 2013) Faltam 5 semanas e 5 dias para Antônio completar 9 anos. Quantos dias faltam para o aniversário 

de Antônio? 

A. 10 

B. 14 

C. 19 

D. 40 

 

Comentário 

Neste item, os estudantes necessitam relacionar sete dias com uma semana para, depois, calcular quantos dias tem 

5 semanas. Devem, ainda, somar mais 5 dias. A pergunta “quantos dias faltam” pode ter confundido os alunos que 

relacionam, muitas vezes, a palavra falta com uma subtração. 
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Considerando que cada semana tem 7 dias, 5 semanas terão: 

5 × 7 = 35 dias 

Faltam 35 dias e mais 5 dias para o aniversário de Antônio. Portanto, faltam 35 + 5 = 40 dias. 

Deste modo, a alternativa correta é a D. 

 

 

 

Encaminhamentos metodológicos para:  

 

Descritor  – D3: Identificar propriedades comuns e diferenças entre figuras bidimensionais pelo número de lados, pelos tipos de 

ângulos. 

Conteúdos:  

Comparação de polígonos considerando os lados, vértices e ângulos. 

Classificação de polígonos: quadriláteros e triângulos, regulares e irregulares. 

Geometria plana: ângulos. 

Habilidade:  

(PR.EF05MA17.s.5.68) Reconhecer, nomear e comparar polígonos, considerando lados, vértices e ângulos, e desenhá-los, 

utilizando material de desenho ou tecnologias digitais. 
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Professor, o trabalho com os conteúdos e objetivos de aprendizagem que envolvem a geometria são essenciais 

para o desenvolvimento dos estudantes e da sua relação com o cotidiano. É importante ressaltar que no 5º ano, grande 

parte dos educandos se encontram em um processo de transição entre o pensamento concreto e abstrato. 

Nesse sentido, é fundamental que os encaminhamentos metodológicos utilizados contemplem estratégias que 

permitam ao estudante perceber em diferentes contextos a presença e as formas de utilização dos polígonos, a 

manipulação de diferentes materiais na construção de formas poligonais e, a partir disso, possam entender conceitos 

indispensáveis para a aprendizagem e significação das formas de representação abstrata nas atividades que os 

envolvem.  

Uma possibilidade de trabalho é desafiar os estudantes a criarem mosaicos, utilizando polígonos regulares e/ou 

irregulares em sua composição, ou mesmo apresentar diferentes polígonos e solicitar que os estudantes os 

classifiquem conforme suas características, como número de lados, quantidades de ângulos, tipo de ângulos presentes 

(reto, agudo, obtuso) e número de vértices, por exemplo. 

Alguns planos de aula também apresentam sequências didáticas muito interessante: 

● Planos de aula sobre Figuras bidimensionais: elementos e relações. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/sequencia/figuras-bidimensionais-elementos-e-relacoes/53>.  

● Classificação de polígonos. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=19212>. (Essa sequência é destinada ao 6º ano do 

Ensino Fundamental, mas pode ser adaptada para o 5º ano). 

● Uso de materiais manipuláveis no ensino da geometria. Disponível em: <http://oaji.net/articles/2019/6441-

1562676047.pdf>.  

● Estudando polígonos. Disponível em: <https://pnldf1.moderna.com.br/wp-

content/uploads/2018/08/Final_PMM5_MD_LT3_4bim_SD10_G19.docx>.  
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Também podemos utilizar alguns recursos digitais, principalmente com o ensino remoto ou híbrido. Conheça 

algumas possibilidades:  

● Jogo da memória com polígonos. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/12676183/jogo-da-

mem%C3%B3ria-pol%C3%ADgonos>. 

● Verdadeiro ou falso: polígonos. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/4366802/pol%C3%ADgonos>. 

● Caça palavras com polígonos. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/5502653/pol%C3%ADgonos>. 

● Jogo dos polígonos. Disponível em: <https://atividade.digital/plataforma/storie/player/?saber=175&etapa=0>. 

● Diferentes jogos que envolvem a geometria. Disponível em: <https://www.cokitos.pt/tag/jogos-de-geometria/>. 

 

Atividade 1: 

 

Ao chegarem em sua sala de aula, os estudantes do 5º ano se depararam com as seguintes figuras geométricas: 
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Apesar de serem figuras diferentes, elas possuem qual característica em comum? 

A. O mesmo tamanho. 

B. O mesmo número de lados. 

C. A forma de quadrado. 

D. A forma de retângulo. 

 

Comentário 

É essencial que o estudante consiga, além de identificar as figuras, fazer relações e estabelecer relações entre elas. Nesta 

atividade, percebe-se que, apesar de serem formas geométricas diferentes e possuírem tamanhos diversificados, o número de 

lados é uma característica comum, pois todos possuem 4 lados. 

Portanto, a alternativa correta é a B. 

 

Atividade 2: 

(SAERJ) Observe abaixo as formas geométricas que Ricardo recortou. 
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Quais desses recortes representam quadriláteros? 

A)   1 e 2. 

B)   1 e 4. 

C)   2 e 3. 

D)   2 e 4. 

 

Comentário 

Nesta atividade, é importante que o estudante perceba que quadriláteros são polígonos com quatro lados, mesmo 

sendo representados por figuras geométricas diferentes, neste caso, o trapézio e o retângulo. 

Portanto, a alternativa correta é a D.   

 
Atividade 3: 
 

(SAEMI - PE). Gabriel desenhou o mapa da sua sala de aula usando 18 figuras geométricas. Observe abaixo. 
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Quantos triângulos Gabriel usou para desenhar o mapa da sua sala de aula? 

A. 1 

B. 2 

C. 7 

D. 9 

 

Comentário 

  Essa atividade permite que o estudante desenvolva sua percepção visual, fazendo a relação entre o desenho e a forma 

geométrica solicitada (triângulo). Ele deverá ter conhecimento de que o triângulo é a figura que possui três lados e 

deverá identificar quantas figuras com três lados existem no mapa que Gabriel criou. Deste modo, verificará que o mapa 

possui dois triângulos. 

  Portanto, a alternativa correta é a B. 

 

Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor  –  D18: Calcular o resultado de uma multiplicação ou divisão de números naturais. 

Conteúdo:  

Problemas de multiplicação e divisão com números naturais. 

Operações de Multiplicação e divisão no conjunto dos números naturais: algoritmos e estratégias pessoais. 
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Habilidade:  

(PR.EF05MA08.s.5.25) Resolver e elaborar problemas de multiplicação e divisão com números naturais e com números 

racionais cuja representação decimal é finita (com multiplicador natural e divisor natural e diferente de zero), utilizando 

estratégias diversas, como cálculo por estimativa, cálculo mental e algoritmos. 

 

Professor, para que os estudantes consigam calcular corretamente uma multiplicação ou divisão a partir da resolução 

de situações-problema, é necessário não apenas aprender a técnica da realização das operações, mas principalmente 

compreender a finalidade dessas operações, encontrando diferentes estratégias e procedimentos que possam chegar ao 

resultado. 

Para desenvolver essa habilidade, é importante ensinar aos estudantes estratégias de leitura que o auxiliem na 

compreensão da situação-problema, possibilitando a resolução das atividades, utilizando materiais concretos e cálculo 

mental e realizando a sua transposição para o registro dos cálculos por meio das operações propriamente ditas.  

Uma excelente estratégia para tornar essa aprendizagem bastante significativa é a utilização de jogos e desafios. 

Um jogo que pode ser utilizado tanto para a divisão quanto para a multiplicação é o dominó. É necessário apenas 

adaptar as peças para que de um lado contenha uma operação e do outro um resultado. 
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Durante o jogo os estudantes podem registrar suas estratégias para a resolução das operações e, depois do jogo, 

criar situações-problemas que correspondam às situações vivenciadas durante as partidas. 

Após o desenvolvimento dessa atividade, é importante que o professor retome questões importantes para que os 

estudantes melhorem seu desempenho, demonstrando estratégias para descobrir a resposta da operação ou a operação 

correta para o resultado apresentado nas peças. 

Você pode encontrar essa sugestão e outros encaminhamentos no link: <https://novaescola.org.br/plano-de-

aula/382/domino-praticar-a-divisao-brincando>.   

Também indicamos os seguintes planos de aula, para o desenvolvimento de atividades que envolvem a multiplicação e a 

divisão: 

● Planos de aula sobre Multiplicação e divisão com números naturais. Disponível em: <https://novaescola.org.br/plano-

de-aula/sequencia/multiplicacao-e-divisao-com-numeros-naturais/48>. 

● Operações: algoritmos e suas representações na divisão. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=18640>.  

Jogos on-line que envolvam a utilização da multiplicação e a divisão são um excelente recurso para o trabalho na 

modalidade remota: 

● Diferentes jogos sobre multiplicação. Disponível em: <https://www.cokitos.pt/tag/jogos-de-multiplicacao/>. 

● Mestre da tabuada. Disponível em: 

<http://www.escolagames.com.br/jogos/mestreDaTabuada/?deviceType=computer>. 

● Jogo das contas. Disponível em: < http://grupovirtuous.com.br/matkids/game.php>. 

● Quiz da divisão. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/5187546/jogo-de-divis%C3%A3o>. 
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● Perseguição no labirinto. Disponível eMhttps://wordwall.net/pt/resource/12806082/divis%c3%a3o-4-sala-de-

recursos 

 

Atividade 1: 

 

(SAEB/INEP) Em uma viagem, um caminhão transporta 2.250 tijolos. Quantos tijolos transportará em 35 

viagens, levando sempre essa quantidade? 

A. 76.550 

B. 77.750 

C. 78.750 

D. 78.785 

 

Comentário 

Nesta atividade, como a operação envolve multiplicar os 2.250 tijolos por 35 viagens que o caminhão fará, é 

importante que o estudante entenda que primeiro deverá multiplicar 2.250 por 5 unidades e depois 2.250 por 3 

dezenas, ou seja, 30. 

A compreensão da multiplicação pelo número decomposto auxilia no entendimento da técnica de realização da 

operação, sendo que a operação exige primeiro a realização das multiplicações e depois a soma dos dois resultados. 

Assim: 
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Ou:   2.250 x 5 = 11.250    e    2.250 x 30 = 67.750, e, depois, realizando a soma dos dois resultados:  

11.250 + 67.750 = 78.750. 

Portanto, a alternativa correta é a C. 

 

Atividade 2: 

(PROVA BRASIL). Carlos fez esta multiplicação corretamente, mas apagou o resultado. 

 

 

 

Qual foi o resultado obtido por Carlos? 

A. 1 265 

B. 1 275 

C. 1 295 

D. 1 375 
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Comentário 

Existem diferentes estratégias para a resolução de uma operação de multiplicação. Uma das possibilidades é por meio 

da decomposição do número, da seguinte forma:  

 

Portanto, a alternativa correta é a B. 

 

Atividade 3: 

 

(Saresp 2007) Efetuando a operação 1324 ÷ 4, encontramos o quociente:  

A. 301 

B. 330 

C. 331 

D. 1 320 
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Comentário 

 A divisão envolve a ideia de ‘repartir’ em partes iguais. Por mais que a divisão seja fácil de resolver utilizando materiais 

concretos, a realização da operação exige uma desconstrução da ideia de sempre se ‘começar’ pela unidade (ideias 

utilizadas nas operações de adição, subtração e multiplicação) e começar a resolução da maior ordem do número que, 

neste caso, refere-se ao algarismo 1, seguido do 3, já que não é possível se dividir um número menor que o divisor (4). 

Uma possibilidade é utilizar a resolução por meio de estimativas. Dessa forma, o estudante vai realizando a divisão por 

números que eles acreditam que seja possível dividir o número total e, no final, soma-se todos os quocientes obtidos na 

estimativa. Assim: 

 

 

Portanto, a alternativa correta é a C. 
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Encaminhamentos metodológicos para:  

Descritor  –  D24: Identificar fração como representação que pode estar associada a diferentes significados. 

Conteúdo:  

Números racionais: frações (todo contínuo e todo discreto). 

Frações decimais: 1/10, 1/100 e 1/1000. 

Habilidade:  

(PR.EF05MA03.a.5.11) Identificar e representar frações (menores e maiores que a unidade), associando-as ao 

resultado de uma divisão ou à ideia de parte de um todo (contínuo e discreto), utilizando diferentes recursos, inclusive 

a reta numérica. 

 

As frações, assim como as operações de adição, subtração e multiplicação, os números racionais (fracionários), podem 

estar associados a diferentes ideias, como parte de uma unidade, como representação em uma reta numérica, como parte de um 

conjunto, como quociente de divisão de um número inteiro por outro e como medida de comparação entre grandezas. 

Infelizmente, os encaminhamentos metodológicos utilizados por um número significativo de professores tornam o processo 

de ensino-aprendizagem sem sentido e sem significado, já que partem de conceitos e representações abstratas e desprovidas de 

contextualização e relação com o cotidiano dos estudantes. 

Assim como ressaltado nos encaminhamentos utilizados para desenvolver habilidades de outros descritores deste 

documento, o trabalho com materiais concretos é essencial para a construção e para o entendimento do conceito “fração”, sua 

relação com a prática social e identificação de situações em que esses conceitos e ideias são utilizados efetivamente em diferentes 

situações. 
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Muitos materiais concretos podem ser utilizados, entre eles a escala de cuisenaire, os blocos algébricos, 

desenhos geométricos, blocos lógicos, material dourado, geoplano, tangram, entre outros. 

Além disso, a apropriação conceitual das frações é essencial para a aprendizagem de diferentes conteúdos e 

habilidades, entre eles os números decimais e porcentagem. 

No site do Laboratório de Ensino da Matemática da Universidade de São Paulo, que você acessa pelo link 

http://lem.icmc.usp.br/Manipulaveis/Buscar?page=2titulo=, é possível encontrar diversas sugestões de trabalho com 

materiais manipuláveis, artigos e trabalhos acadêmicos para estudo e aprofundamento no ensino da matemática. 

Diante disso, apontamos os seguintes planos de aulas como sugestões didáticas para o trabalho com frações: 

● Planos de aula sobre Números racionais nas suas formas fracionária e decimal. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/sequencia/numeros-racionais-nas-suas-formas-fracionaria-e-decimal/49>. 

● Frações, construindo o conceito. Disponível em: 

<http://portaldoprofessor.mec.gov.br/fichaTecnicaAula.html?aula=12831>. 

● Jogando com frações: sequências didáticas. Disponível em: 

<https://educapes.capes.gov.br/bitstream/capes/206989/2/Leandro%20Produto.pdf>. 

 

Jogos didáticos também são um excelente recurso. Acesse algumas sugestões: 

● Dividindo a pizza. Disponível em: <http://www.escolagames.com.br/jogos/dividindoPizza/>. 

● Ordene as frações. Dsponível em: <https://br.ixl.com/math/5-ano/ordene-as-fracoes>. 

● Diversos jogos que envolvem diferentes conteúdos: <https://br.ixl.com/math/5-ano>. 

● Quiz com exercícios de fração. Disponível em: 

<https://wordwall.net/pt/resource/3978269/exerc%C3%ADcios-de-fra%C3%A7%C3%A3o-4%C2%BA-e-5%C2%BA-

ano>. 
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● Encontre a partida. Disponível em: <https://wordwall.net/pt/resource/6388735/fra%C3%A7%C3%B5es-

5%C2%BA-ano-e>. 

● Relação entre a fração e sua representação por desenho. Disponível em: 

<https://wordwall.net/pt/resource/4530997/fra%C3%A7%C3%A3o>.  

 

Atividade 1: 

 

Sara fez um bolo e repartiu com seus quatro filhos. João comeu 3 pedaços, Pedro comeu 4, Marta comeu 5 e Jorge 

não comeu nenhum. Sabendo-se que o bolo foi dividido em 24 pedaços iguais, que parte do bolo foi consumida? 

 

(A)   1

2
 

 

(B)    
1

3
 

 

(C)         
1

4
 

 

(D)       
  1

24
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Comentário 

 Essa atividade está relacionada à ideia de fração como parte de um inteiro e a noção de fração equivalente.  

 Primeiramente, o estudante deverá fazer a adição para descobrir o total de pedaços de bolo que foi comida pelos três 

irmãos. Assim: João comeu 3 pedaços, Pedro comeu 4, Marta comeu 5: 3 + 4 + 5 = 12 pedaços de bolo. 

 Poderão ser realizadas diferentes estratégias de resolução, como desenho: 

 

                        

 

  

 

Neste desenho a parte colorida de vermelho representa a quantidade de pedaços de bolo que foi consumida pelos 

irmãos; e a parte branca representa a parte do bolo não consumida. 

A fração 
12

24
  é equivalente à fração  

1

2
 , pois 12 é metade de 24. 

Portanto, a alternativa correta é a A. 
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Atividade 2: 

  

(INEP/MEC 2011) A figura abaixo representa uma figura dividida em partes iguais. 

 

 

 

 

 

A parte pintada de preto corresponde a que fração da figura? 

(A)  1

2
 

 

(B)  
1

6
 

 

(C)  
2

6
 

 

(D)       
6

2
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Comentário 

Para realizar essa atividade, o estudante precisa compreender que o número de partes em que foi dividida a figura 

representa o denominador; e as partes pintadas de preto, representam o numerador. O denominador é a parte de 

baixo da fração; e o numerador é a parte de cima da fração. 

Deste modo, a figura foi dividida em 6 partes e há 2 partes pintadas de preto: 
2

6
 

Portanto, a alternativa correta é a C. 

Novamente ressaltamos a necessidade de materiais manipuláveis para a construção desse conceito e sua forma de 

representação pelo número fracionário. 

 

Atividade 3: 

 

João está participando de uma corrida de bicicletas, na qual o percurso total da prova é de 45 km. Ele já percorreu 
1

3
 deste   

percurso. Isso significa que ele já percorreu: 

  

A. 9 km  

B. 10 km  

C. 12 km  

D. 15 km 

 

 

55



Comentário 

Nesta atividade, o estudante precisa compreender o processo de transformar uma determinada quantidade em fração. 

Pode ser realizada uma divisão do total de Km da prova (45), pelo denominador da fração (3), multiplicando, 

posteriormente, pelo numerador (1). 

45 ÷ 3 = 15 x 1 = 15 

 

Portanto, a alternativa correta é a D. 

  

 Encaminhamentos metodológicos para: 

Descritor – D19: Resolver problema com números naturais, envolvendo diferentes significados da adição ou 

subtração: juntar, alteração de um estado inicial (positiva ou negativa), comparação e mais de uma transformação 

(positiva ou negativa). 
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Conteúdo: 

Problemas de adição e de subtração no conjunto dos números naturais. 

Problemas envolvendo duas ou mais operações no conjunto dos números naturais. 

Algoritmos para adição e subtração no conjunto dos números naturais. 

Estratégias de cálculo: mental, algoritmos e estimativas. 

Estratégias para verificação de cálculos: operações inversas. 

Habilidade:  

Resolver e elaborar problemas com números naturais envolvendo adição e subtração, utilizando estratégias 

diversas, como cálculo, cálculo mental e algoritmos, além de fazer estimativas do resultado. 

Resolver e elaborar diferentes tipos de problemas (com números naturais) no contexto de jogos e brincadeiras, 

envolvendo uma ou mais operações, imagens/gráficos e desafios lógicos, a fim de desenvolver raciocínio dedutivo, 

princípios lógico-matemáticos e criação de estratégias. 

Resolver operações de adição (com e sem agrupamento e reagrupamento) e subtração (com e sem 

desagrupamento) envolvendo números naturais e racionais expressos na forma decimal. 

Utilizar as relações entre adição e subtração, bem como entre multiplicação e divisão, para ampliar as estratégias 

e a verificação de cálculos que realiza. 

  

  Professor, para a realização de problemas envolvendo situações de adição e subtração, é importante que o estudante 

utilize e compreenda diferentes estratégias do cálculo: o cálculo mental, com algoritmos convencionais ou não, estimativas e 

aproximações, e o uso da calculadora. 
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Além disso, é importante desenvolver a competência do cálculo, oportunizando a utilização de diferentes 

recursos, manipuláveis ou não, na resolução de problemas. 

Por meio deste descritor, você poderá avaliar as habilidades dos estudantes referentes à resolução de 

diferentes situações que apresentam ações de: juntar, ou seja, situações associadas à ideia de combinar dois estados 

para obter um terceiro; alterar um estado inicial, ou seja, situações ligadas à ideia de transformação, que pode ser 

positiva ou negativa; comparar, ou seja, confronto de duas quantidades para achar a diferença; operar com mais de 

uma transformação, ou seja, situações que supõem a compreensão de mais de uma transformação (positiva ou 

negativa). 

Essas habilidades são avaliadas por meio de situações-problema contextualizadas, que são exemplificadas a 

seguir, para cada situação: 

Juntar: 

– Em uma classe há 15 meninos e 13 meninas. Quantas crianças há nessa classe? 

– Em uma classe de 28 alunos, 15 são meninos. Quantas são as meninas?  

Alteração de um estado inicial: 

– Paulo tinha 20 figurinhas. Ele ganhou 15 figurinhas num jogo. Quantas figurinhas ele tem agora? 

(transformação positiva). 

– Pedro tinha 37 figurinhas. Ele perdeu 12 num jogo. Quantas figurinhas ele tem agora? (transformação 

negativa). 

Comparar: 

– No final de um jogo, Paulo e Carlos conferiram suas figurinhas. Paulo tinha 20 e Carlos tinha 10 a mais que 

Paulo. Quantas eram as figurinhas de Carlos? 

– Paulo tem 20 figurinhas. Carlos tem 7 figurinhas a menos que Paulo. Quantas figurinhas tem Carlos? 

58



Operar com mais de uma transformação: 

– No início de uma partida, Ricardo tinha certo número de pontos. No decorrer do jogo ele ganhou 10 pontos e, em 

seguida, ganhou 25 pontos. O que aconteceu com seus pontos no final do jogo? 

– No início de uma partida, Ricardo tinha certo número de pontos. No decorrer do jogo ele perdeu 20 pontos e ganhou 

7 pontos. O que aconteceu com seus pontos no final do jogo? 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Solucionando problemas com adição e subtração de números naturais. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/823/solucionando-problemas-com-adicao-e-subtracao-de-numeros-

naturais>. 

● Plano de aula - Um problema e diferentes soluções! Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/437/um-problema-e-diferentes-solucoes>. 

● Plano de aula - Resolvendo problemas que envolvem adição e subtração de números naturais. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/870/resolvendo-problemas-que-envolvem-adicao-e-subtracao-de-numeros-

naturais>. 

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades 

devem ser adaptadas de acordo com a realidade dos estudantes. 

Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

●  Jogos de situações problemas de adição e subtração: 

<https://wordwall.net/pt-br/community/jogos-de-situa%C3%A7%C3%B5es-problemas-de-adi%C3%A7%C3%A3o-e-

subtra%C3%A7%C3%A3o>. 
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●  Jogo de Somar e Subtrair:  

<https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-de-matematica-soma-subtraca/>. 

● Adição e subtração (até 10.000) 

<https://escola.britannica.com.br/jogos/GM_3_19/index.html>. 

  

Atividade 1:  

 

(PORTAL MEC). Numa fazenda, havia 524 bois. Na feira de gado, o fazendeiro vendeu 183 de seus bois e comprou 

mais 266 bois. Quantos bois há agora na fazenda? 

A. 507 

B. 607 

C. 707 

D. 727 

 

Comentário 

Espera-se que o estudante resolva diferentes situações que apresentam ações associadas à ideia de combinar dois 

estados para obter um terceiro; alterar um estado inicial, ou seja, situações ligadas à ideia de transformação. Nessa 

situação-problema, o estudante será levado a desenvolver a estratégia de operar com mais de uma transformação em 

qual há a alteração sucessiva do estado inicial. Sendo assim: 

Haviam 524 bois, 183 foram vendidos:  
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524 - 183 = 341 bois (primeira transformação do estado inicial) 

Sobraram 341 bois, mas como compramos mais 266, logo: 

341 + 266 = 607 bois. (segunda transformação do estado inicial) 

O total de bois que há agora na fazenda é igual a 607. (combinação de dois estados para obter um terceiro). 

Portanto, a alternativa correta é a B. 

 

Atividade 2: 

 

(Saresp – 2007). Numa escola, o total de alunos matriculados no 5º ano é igual a 280. Desse total, 95 alunos estudam no 

período da manhã. O número de alunos que estudam no 5º ano dessa escola no período da tarde é: 

A. 95 

B. 185 

C. 195 

D. 375 

 

Comentário 

Nesta atividade, espera-se que o estudante resolva a situação relacionada à ideia de comparação, ou seja, confronto 

de duas quantidades para achar a diferença, compreendendo, assim, que operações de subtração estabelecem 

diferenças entre conjuntos. 
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280 − 95 = 185 (Comparação entre total de alunos e alunos da manhã. O resultado é a diferença, que equivale à 

quantidade de alunos do período da tarde). 

Portanto, a alternativa correta é a B. 

 

 
Atividade 3: 

 

(Paraná, 2009) Para distribuir na festa do Dia das Crianças, a professora Marisa comprou uma caixa com 935 balas: 108 

são de abacaxi, 325 são de framboesa e as restantes são de morango. Quantas balas de morango a Professora Marisa 

comprou? 

A. 217 

B. 433 

C. 502 

D. 1368 

 

Comentário 

Para solucionar este item, o aluno deve relacionar a distribuição do total de balas para as crianças com a quantidade de 

cada tipo de bala. Deste modo, fará a operação de subtração das quantidades de balas de abacaxi e de framboesa do 

total de balas, ou seja: 

Total de balas - balas de abacaxi - balas de framboesa = 935 - 108 - 325 = 502 balas de morango que sobraram em 

relação ao total inicial de balas. 
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Espera-se que o estudante resolva diferentes situações que apresentam ações associadas à ideia de combinar dois 

estados para obter um terceiro; alterar um estado inicial, ou seja, situações ligadas à ideia de transformação, que pode 

ser positiva ou negativa; de comparar, ou seja, situações ligadas à ideia de comparação; operar com mais de uma 

transformação, considerando situações que supõem a compreensão de mais de uma transformação (positiva ou 

negativa).  

Na subtração, podemos identificar três ideias: comparar, retirar ou tirar e completar. Com estas ideias, o aluno poderá 

resolver o item também deste modo: 

325 + 108 = 433 (combinação de dois estados para obter um terceiro → balas de abacaxi + balas de framboesa) 

935 - 433 = 502 (transformação/alteração do estado inicial → total de balas - balas de abacaxi e framboesa) 

Portanto, 502 balas são de morango. A alternativa correta é a C. 

 

Encaminhamentos metodológicos para:  

Descritor  – D15: Reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. 

Conteúdo: 

Números Naturais: composição e decomposição. 

Números naturais: composição e decomposição por meio de adições e multiplicações por potências de dez. 
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Habilidade:  

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número 

natural de até cinco ordens. 

Identificar características do sistema de numeração decimal, utilizando a composição e a decomposição de número 

natural de até cinco ordens. 

Escrever números naturais em ordem crescente e decrescente até a quinta ordem. 

Mostrar, por decomposição e composição, que todo número natural pode ser escrito por meio de adições e 

multiplicações por potências de dez (Exemplo: 12 345 = (1 x 10 000) + (2 x 1 000) + (3 x 100) + (4 x 10) + 5 x 1), para 

compreender o sistema de numeração decimal e desenvolver estratégias de cálculo. 

Compor e decompor números naturais (até a 5ª ordem), utilizando diferentes estratégias de cálculo, mostrando 

compreensão das possibilidades de agrupamento e reagrupamento de quantidades (por exemplo: 1 234 = 123 dezenas 

e 4 unidades). 

  
 

Professor, ao trabalhar com o conteúdo da decomposição e composição dos números naturais, é importante que o 

estudante identifique as características do sistema de numeração decimal – SND – , compreendendo que ele tem base 10, uma vez 

que as trocas para uma nova ordem são feitas a cada dez elementos. 

Sendo assim, o estudante precisa compreender que todas as ordens (Dezena, Centena, Unidade de Milhar, e assim por 

diante) do Sistema de Numeração Decimal são organizadas pela formação de grupos de 10: 

10 unidades = 1 dezena. 

10 dezenas = 1 centena. 

10 centenas = 1 unidade de milhar. 
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10 unidades de milhar = 1 dezena de milhar. 

10 dezenas de milhar = 1 centena de milhar e assim sucessivamente. 

Além disso, em razão de ser um sistema de numeração decimal, outra característica é que o valor do número é 

determinado pelo valor da casa onde ele está posicionado. 

Por meio deste descritor, propõe-se o desenvolvimento da habilidade de o estudante decompor os números naturais 

em suas ordens: unidades, dezenas, centenas e milhares. Essa habilidade deve ser avaliada por meio de problemas 

contextualizados, que explorem a decomposição numérica. Os números usados nos problemas devem ser variados em 

magnitude e na colocação dos zeros. 

Para o trabalho com esse conteúdo, sugere-se o uso de materiais concretos como o ábaco e material dourado. 

Citamos, como exemplos e sugestões, as seguintes atividades que podem ser realizadas em sala de aula: 

● Plano de aula - Compondo e Decompondo números naturais. Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/1220/compondo-e-decompondo-numeros-naturais>. 

● Plano de aula - Que número eu sou? Disponível em: 

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/375/que-numero-eu-sou>. 

● Plano de aula - Compondo e decompondo números decimais. Disponível em:  

<https://novaescola.org.br/plano-de-aula/936/compondo-e-decompondo-numeros-decimais>. 

● Atividade com o ábaco. Disponível em:  

<https://mathema.com.br/jogos-e-atividades/atividade-com-o-abaco/>. 

  

Para o ensino remoto, além das atividades (exercícios), os estudantes podem utilizar materiais manipuláveis, jogos e 

simuladores virtuais que colaboram com a aprendizagem destes conteúdos. Lembrando que as sugestões de atividades devem ser 

adaptadas de acordo com a realidade dos estudantes. 
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Citamos os seguintes jogos e simuladores virtuais que podem ser utilizados de forma gratuita por professores e 

estudantes: 

● Composição e decomposição de números naturais. Disponível em: <https://wordwall.net/pt-

br/community/composi%C3%A7%C3%A3o-e-decomposi%C3%A7%C3%A3o-de-n%C3%BAmeros-naturais>. 

● Brincando com os decimais. Disponível em: <https://www.nossoclubinho.com.br/jogo-sistema-numeracao-decimal/>. 

● Jogo do castelo. Disponível em: <https://novaescola.org.br/arquivo/jogos/castelo/>. 

  

Atividade 1: 

 

(PARANÁ - 2019) Observe o número no quadro abaixo. 

634 

  

Uma das decomposições desse número é: 

A. 6 + 3 + 4 

B. 60 + 3 + 4 

C. 600 + 3 + 4 

D. 600 + 30 + 4 
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Comentário 

A habilidade avaliada neste item é a de reconhecer a decomposição ou composição de números naturais nas suas 

diversas ordens. O estudante deverá, neste item, fazer a decomposição do número 634 em suas devidas centenas, 

dezenas e unidades. Deve-se considerar que 634 é formado por 6 centenas, 3 dezenas e 4 unidades. Considerando 

ainda que 1 centena = 100, 1 dezena = 10 e 1 unidade = 1, o estudante deve multiplicar cada parte do número por estes 

valores, tendo assim: 6 centenas = 6 x 100 = 600, 3 dezenas = 3 x 10 = 30 e 4 unidades. 

Portanto, a alternativa correta é a D. 

  

Atividade 2: 

 

(SECRETARIA DE EDUCAÇÃO DO GOVERNO DO ESTADO DO CEARÁ – 2020) A estátua de Iracema, localizada na 

Praia do Mucuripe foi criada pelo escultor pernambucano Corbiniano Lins, essa arte foi inspirada na obra do autor 

romancista cearense José de Alencar. 

O número que representa o ano da sua inauguração pode ser decomposto em: 1 x 1 000 + 9 x 100 + 6 x 10 + 5 é: 

A. 1965 

B. 1956 

C. 1906 

D. 1905 
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Comentário 

Para encontrar o número que representa o ano da inauguração da estátua de Iracema, basta realizar as multiplicações 

e, em seguida, as adições descritas na expressão, obtemos: 1 x 1 000 + 9 x 100 + 6 x 10 + 5 = 1 000 + 900 + 60 + 5 = 

1 965. Portanto, a alternativa A é a correta. 

 

Atividade 3: 

  

(PORTAL MEC) A professora pediu para 4 alunos decomporem o número 24358. Cada um deu uma resposta: 
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Qual dos alunos acertou a decomposição? 

A. Pedro 

B. Joana 

C. Mônica 

D. Ricardo 

 

Comentário 

A habilidade avaliada neste item é a de reconhecer a decomposição de números naturais nas suas diversas ordens. O 

estudante deverá, neste item, fazer a decomposição do número 24358 em suas devidas dezenas e unidades de milhar, 

centenas, dezenas e unidades. Deve considerar que 24358 é formado por 2 dezenas de milhar, 4 unidades de milhar, 3 

centenas, 5 dezenas e 8 unidades. 

 

Portanto, a alternativa correta é a B. 
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