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DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

diferentes jeitos de dividir
1

Resolva o problema abaixo, tomando o cuidado de anotar como você chegou
ao resultado.

Uma loja estava organizando embalagens promocionais com 3 cocadinhas em cada
pacote. No total, havia no estoque 306 cocadinhas. Quantas embalagens promocionais foi possível montar?

Gersamin Fernandes Paixão dos Santos
EM Irmã Dulce
2º BIMESTRE
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2

A professora de Francisco, Júlia, Clara e Davi pediu que eles resolvessem o
problema das embalagens promocionais de cocadinhas sem utilizar o algoritmo da
divisão. Veja como eles fizeram.

3 x 10 = 30
3 x 100 = 300
3x2=6
100 + 2 = 102

FRANCISCO

JÚLIA

3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3 x 10 = 30
3x2=6
3 x 102 = 306

Eu subtraí de 3 em 3, mas demorou demais.
Daí lembrei que a tabuada do 3 termina no
30 e fui tirando de 30 em 30:
306 – 30 = 276
276 – 30 = 246
246 – 30 = 216
216 – 30 = 186
186 – 30 = 156
156 – 30 = 126
126 – 30 = 96
96 – 30 = 66
66 – 30 = 36
36 – 30 = 6
Deu 10 de 10, que é 100. E 2, do 3 x 2 = 6.
No total, 102.

Somei de 3 em 3:
3+3=6
6+3=9
9 + 3 = 12
12 + 3 = 15
15 + 3 = 18
Nossa, não vai chegar nunca assim...
DAVI

O que cada criança pensou para responder?
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3

Analise o funcionamento do algoritmo usado para resolver o problema abaixo.
Foram doados 1.350 livros para a escola. Eles serão divididos em 5 estantes, cada
uma com o acervo de livros para empréstimo de cada uma das séries que estudam
na escola. O combinado é que todas as estantes tenham a mesma quantidade
de livros. Quantos livros ficarão em cada estante? Explique como se obtém esse
resultado.
5
1.350
– 500
850
– 500
350
– 50
300
– 50
250
– 50
200
– 50
150
– 50
100
– 50
50
– 50
0

100 (100 x 5)
100 (100 x 5)

200

10 (10 x 5)
10 (10 x 5)
10 (10 x 5)
10 (10 x 5)

70

10 (10 x 5)
10 (10 x 5)
10 (10 x 5)
270

4

Resolva os cálculos abaixo usando o algoritmo da divisão por estimativa que
você analisou na atividade 3:
a) 92 : 4 = ___________ b) 555 : 5 = ___________ c) 3.903 : 3 = ___________

2º BIMESTRE
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5

As divisões por estimativa abaixo estão com o registro incompleto. Identifique o que falta em cada uma e termine os cálculos.

a)

368
– 60
308
– 60
248
– 60
188
– 60
128
– 60
68
– 60
8
– 6
2

b) 1.314 9
– 900 100 (100 x 9 =
414
– 360 40 (40 x 9 =
54
– 54
6 (6 x 9 =
0

6
10 (10 x 6 = 60)
10 (10 x 6 = 60)
10 (10 x 6 = 60)
10 (10 x 6 = 60)
10 (10 x 6 = 60)

c)
)
)
)

214 5
– 50
164
– 50
114
– 50
64
– 50
14
– 10
4

10 (10 x 6 = 60)
1 (1 x 6 = 6)

6

Resolva os cálculos abaixo com o procedimento de divisão por estimativa,
procurando utilizar o mínimo possível de multiplicações para resolver cada conta:

10
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a) 72 : 6 =

c) 960 : 8 =

b) 147 : 7 =

d) 550 : 5 =

DIFERENTES JEITOS DE DIVIDIR

7

Resolva os cálculos abaixo com o procedimento de divisão por estimativa.

a) 720 : 40 =

c) 275 : 25 =

b) 650 : 50 =

d) 1.040 : 80 =

8

Participe, com o professor e os colegas, da organização de uma lista de
ideias para usar bem a divisão por estimativa. Ao final, copie tudo abaixo.
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9

Utilize o procedimento da divisão por estimativa para realizar os cálculos abaixo:

a) 900 : 36 =

c) 729 : 27 =

b) 594 : 18 =

d) 675 : 45 =

10

Veja a seguir dois algoritmos que foram utilizados por alunos do 5º ano para a
resolução do problema abaixo:
Uma fábrica precisa embalar 124 bombons em pacotes com 3 unidades cada um.
Quantos pacotes serão necessários?
124 3
– 120 40 (40 x 3)
4
– 3 1 (1 x 3)
1 41
RICARDO

124 3
– 12
41
04
– 3
1
VITÓRIA

O que esses procedimentos têm de parecido? E de diferente? Anote suas ideias:

12
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11

Resolva os cálculos abaixo usando o algoritmo da divisão:

a) 108 : 6 =

f) 253 : 23 =

b) 427 : 7 =

g) 180 : 20 =

c) 720 : 8 =

h) 520 : 40 =

d) 505 : 5 =

i) 232 : 11 =

e) 165 : 15 =

j) 196 : 32 =

2º BIMESTRE
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12

Luísa disse que para resolver o cálculo 24 : 12 ela não precisa fazer a conta
armada e explicou:

24 : 12 é 2
porque 2 x 12 = 24
LUÍSA

Quais cálculos abaixo você pode resolver do mesmo jeito que Luísa?
a) 30 : 15 =

d) 33 : 11 =

b) 450 : 45 =

e) 2.000 : 100 =

c) 48 : 12 =

13

14
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Resolva os cálculos a seguir com o procedimento que achar mais seguro.

a) 1.440 : 12 =

c) 2.448 : 24 =

b) 960 : 80 =

d) 580 : 25 =

problemas com frações

FLÁVIA BOMFIM
2º BIMESTRE
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problemas com frações
1

Um chocolate foi dividido em partes iguais para 5 crianças.
Que quantidade de chocolate cada criança recebeu?

2

Três chocolates foram divididos igualmente entre 4 crianças.
Veja abaixo as formas como Marcelo e Luísa resolveram esse problema e analise
se as crianças receberam a mesma quantidade de chocolate:
É só repartir cada um
dos 3 chocolates em
4 partes iguais e dar a
cada criança 1 parte de
cada chocolate.

Dá certo se você partir ao
meio 2 dos 3 chocolates
e der metade para cada
criança, e, depois, partir
o terceiro chocolate
em 4 e der 1 parte
para cada criança.
LUÍSA

MARCELO

a) Represente, usando frações, cada uma dessas formas de repartir.

b) Discuta com seu grupo se são equivalentes ou não as expressões fracionárias
correspondentes a cada forma de divisão.
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3

Para dividir 23 chocolates entre 5 crianças, veja abaixo o que Janaína e Pedro
pensaram:
Dividir 23 chocolates entre
5 crianças dá 4 chocolates
para cada uma, pois
4 x 5 = 20, então sobram
3 chocolates. Corto cada
um dos 3 chocolates que
sobraram em 5 partes
e entrego 1 parte
de cada chocolate para
cada criança.

Dou 4 chocolates para
cada criança assim como
Janaína, mas corto cada
um dos 3 chocolates
restantes pela metade e
dou 1 metade para cada
criança; depois, divido a
última metade
em 5 e entrego 1 parte
para cada uma.

JANAÍNA

PEDRO

Verifique se as divisões de Janaína e Pedro são ou não equivalentes. Depois, anote
as expressões fracionárias que surgem em cada divisão, verifique e argumente se
elas são ou não equivalentes. Se você achar que elas se equivalem, encontre uma
forma de passar de uma para outra.

4

Marcelo, Luísa, Janaína e Pedro procuraram juntos uma forma para dividir 8
chocolates entre 3 crianças: decidiram que 6 chocolates seriam divididos pela metade, com 4 metades para cada uma. Depois, os 2 chocolates restantes foram cortados em 3 partes cada um e 2 dessas partes foram entregues para cada criança.
a) Escreva na forma de frações como foi feita a repartição. E procure outras formas de dividir que sejam equivalentes a essa.

b) Como você pode explicar que essas expressões fracionárias são equivalentes e
representativas da mesma quantidade?

2º BIMESTRE

17

5

1

1

1

Foram divididos 5 quilos de balas em saquinhos de 2 quilo, 4 de quilo e 8
de quilo. Na tabela abaixo, segue a divisão que foi feita, mas faltam alguns dados.
Complete a tabela com os números que faltam:
Balas de diferentes sabores
(1 quilo para cada sabor)

Saquinhos
de

1
2

quilo

Morango

1

Hortelã

1

Limão

1

Maçã

0

Laranja

0

Saquinhos
de

1
4

de quilo
1

Saquinhos
de

1
8

de quilo
2
0

0
4
3

6

Para a decoração de uma festa na escola, a professora pediu que seus alu1
nos cortassem pedaços de 4 de metro de fita para fazer enfeites e deu a cada
um 1 rolo para isso. Com seu rolo de fita, Luísa conseguiu cortar exatamente 8
pedaços. Marcelo conseguiu cortar 6 com o seu, e Pedro, 5. Não sobrou fita para
nenhuma criança. Qual era o comprimento do rolo de cada uma?

7

Colabore com a turma para escrever uma síntese do que todos aprenderam
até agora sobre frações e formas de repartir usando frações.

18
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8

Na atividade 2, foram divididos igualmente 3 chocolates entre 4 crianças.
Qual das frações abaixo representa essa divisão?
			

(

) 4 			
3

(

) 3
4

9

E se fossem 5 chocolates divididos igualmente entre 7 crianças? Qual das
frações abaixo representaria essa divisão?
			

(

) 7 			
5

(

) 5
7

10

Transforme as contas de divisão abaixo em frações. O exemplo dado na primeira conta pode ajudá-lo nessa tarefa.

a) 3 : 8 = 3
8

11

b) 7 : 10 =

c) 4 : 5 =

d) 2 : 6 =

Complete o quadro abaixo:

Se você tiver:

Pode registrar na
forma de divisão

Ou na forma de fração

Ou na forma de um
número inteiro ou uma
fração equivalente

6 para dividir entre 8

6:8

6
8

3
4

2 para dividir entre 4

6 para dividir entre 4

12 para dividir entre 24

25 para dividir entre 5

37 para dividir entre 8

2º BIMESTRE
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Todos os quadrados abaixo são exatamente do mesmo tamanho, embora não
tenham sido divididos da mesma forma.
I. Observe como cada um foi dividido e anote a fração que corresponde à área
pintada de roxo:

a)

b)

c)

d)

II. Compare as figuras a e b: a área pintada é igual nas duas? Depois faça o mesmo
com as figuras c e d. Podemos dizer que a divisão proposta na figura b é outra
forma de representar a divisão proposta na figura a? E com as figuras c e d, podemos dizer o mesmo?

porcentagem
A porcentagem consiste numa fração em que o denominador é
100. Ela é representada pelo símbolo % e indica uma proporção: por
exemplo, entre meninos e meninas dentro da sala, o desconto com
relação ao preço original, o crescimento da população a cada ano.

13

Anote V para verdadeiro ou F para falso em cada item abaixo.

a) (

)

1
2

pode ser representado como 50%.

g) (

) 100 pode ser representado como 30%.

b) (

)

1
2

pode ser representado como 20%.

h) (

) 10 pode ser representado como 30%.

c) (

)

1
4

pode ser representado como 25%.

i) (

)

1
2

pode ser representado como

50 .
100

d) (

)

1
4

pode ser representado como 40%.

j) (

)

1
2

pode ser representado como

20 .
100

e) (

) 100 pode ser representado como 10%.

10

k) (

)

1
4

pode ser representado como

25 .
100

f) (

) 10 pode ser representado como 10%.

1

l) (

)

1
4

pode ser representado como

40 .
100

20
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PROBLEMAS COM FRAÇÕES

14

Porcentagens são muito utilizadas para anunciar descontos em produtos à
venda. Veja como José e Luísa resolveram o problema abaixo e escolha uma dessas formas de solução para responder aos itens a, b e c.

JOSÉ

a)

Eu dividi 400 por 100 e
deu 4, para achar 1%. Daí
multipliquei por 20 e deu 80.
Se o desconto é R$ 80,00, é
só tirar de 400 que a gente
acha o preço: R$ 320,00.

b)

Fiz de um jeito parecido. Dividi
400 por 10, para achar 10%. Daí
deu 40 e eu multipliquei por 2 para
saber quanto é 20%. Deu que 20%
do preço da bicicleta é R$ 80,00.
Então fiz como você e subtraí do
preço antigo e deu R$ 320,00.

LUÍSA

c)

2º BIMESTRE
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15

O preço de uma bola de basquete é R$ 50,00. Calcule qual o preço final para
o consumidor com os seguintes descontos:
a) 50%

b) 25%

c) 10%

d) 20%

16

Veja a troca de ideias entre Helena e Pedro para resolver o problema abaixo
e, depois, responda às questões.
Recebi 20% de desconto na compra de um aparelho de som e, com isso, paguei
R$ 320,00. Qual era o preço sem desconto?

Tive uma ideia para resolver o
problema: é só a gente dividir 320
por 80 para achar 1%, porque
R$ 320,00 é o preço com
desconto! Veja só, 320 : 80 = 4,
daí fiz 20 x 4, que dá R$ 80,00,
somei com R$ 320,00 e achei o
preço sem desconto: R$ 400,00.

HELENA

22
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Fiz parecido e achei o
mesmo resultado: dividi
320 por 8 para achar
10%. Deu 40. Como 20%
é o dobro de 10%, então
calculei o dobro, que deu
80, e somei com o preço
com desconto e também
cheguei a R$ 400,00.

PEDRO

PROBLEMAS COM FRAÇÕES

a) Os procedimentos de Helena e Pedro estão corretos? ____________________
b) Se o desconto tivesse sido de 10% e o preço final fosse R$ 360,00, qual teria
sido o preço original?

17

Use um dos procedimentos discutidos na atividade 14 para responder ao
problema abaixo:
À última reunião de uma cooperativa, compareceram 210 pessoas, mas foi registrado na ata que 30% dos sócios faltaram. Quantas pessoas teriam comparecido
se 100% dos sócios estivessem presentes?

2º BIMESTRE
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18

Numa folha à parte, invente um problema em que apareça o cálculo de porcentagens. Anote a resposta em seu caderno pessoal. Troque o problema com um
colega de sala. E utilize o espaço abaixo para responder à questão proposta pelo
colega. No final, confira as respostas.

19

Outro uso comum das porcentagens é para descrever processos das ciências naturais e sociais. Os itens abaixo mostram a porcentagem como forma de
apresentar informações sobre o desmatamento, a reprodução de espécies ameaçadas de extinção e o reajuste do salário mínimo. Converse com seus colegas
sobre o que quer dizer cada uma dessas informações:
a) No século XX, a Mata Atlântica passou por intenso desmatamento, restando
menos de 10% da cobertura vegetal original.
b) O número de ninhos para todas as espécies de tartarugas marinhas no país
continua aumentando. Dados do Projeto Tamar indicam que, entre 2004 e 2011, o
crescimento anual no número de ninhos de tartarugas-cabeçudas foi de 4,6%, o de
tartarugas-de-pente foi de 5,7% e o de tartarugas-oliva foi de 12,3%.
c) A partir de 1º de janeiro de 2016, passou a vigorar o novo valor do salário mínimo: R$ 880,00. O reajuste em relação ao valor anterior foi de 11,67%, equivalente a
R$ 92,00, o que permite repor as perdas com a inflação.

24
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com figuras
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mensagem com figuras
Jogo Mensagem com figuras
Materiais
• Cartas do jogo Mensagem com figuras
• Régua
• Esquadro
• Compasso
Participantes
• Grupos de quatro jogadores.
Preparação
• A sala se organiza de quatro em quatro alunos, divididos em grupos A e B de
forma que as equipes A estejam de um lado da sala e as B, do outro.
Como jogar
1. O professor mostra para os grupos A a carta com a figura que deve ser descrita em
uma mensagem. Em seguida, escolhe outra carta e faz o mesmo para os grupos B.
2. Cada grupo produz sua mensagem, descrevendo (sem contar para os colegas)
a figura da carta. É importante destacar que essa mensagem não pode conter
desenhos, só texto.
3. Os grupos A e B trocam mensagens.
4. Cada grupo deve produzir uma figura tomando por base a mensagem recebida
e, terminada a produção, confirmar se aquela figura corresponde à da carta que o
outro grupo havia recebido.
5. Cada grupo pode receber até dois pontos por rodada: um ponto se construir
adequadamente sua figura e outro ponto se o grupo parceiro conseguir construir a
figura corretamente com base na mensagem. Perdem ponto os grupos que falarem
em voz alta qual carta receberam.

1

Registre as ideias que você e seu grupo tiveram nessa rodada do jogo.

a) Etapa de elaboração de mensagens.
Mensagem elaborada pelo grupo

26
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b) Etapa de interpretação de mensagens.
Desenho elaborado pelo grupo com base na mensagem recebida

2

Faça um registro, no espaço abaixo, da primeira rodada oficial do jogo.

a) Etapa de elaboração de mensagens.
Mensagem elaborada pelo grupo

b) Etapa de interpretação de mensagens.
Desenho elaborado pelo grupo com base na mensagem recebida

2º BIMESTRE
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3

Acompanhe o diálogo entre José, Júlia e a professora.

José: Quando a gente diz quadrado na mensagem, precisa dizer que os lados são
iguais, Júlia? Eu acho que não...
Júlia: Eu também acho que não precisa. Todo quadrado que
eu conheço tem os lados iguais.
Júlia: E no retângulo? O nome parece que já diz que os
ângulos são retos...
José: É! Tem reto no nome do retângulo!
Professora: As ideias de vocês estão ótimas! Mas, para ter
certeza, o que vocês precisam fazer?
José e Júlia: Estudar!

JOSÉ

JÚLIA

PROFESSORA

RETÂNGULO E QUADRADO
Um retângulo é um quadrilátero – ou seja, uma figura geométrica formada por quatro lados – em
que todos os ângulos internos são retos (têm 90o cada um). Devido a essa característica de ter todos
os ângulos retos, o retângulo tem lados opostos iguais e paralelos entre si.
O quadrado é um tipo especial de retângulo, em que todos os lados são iguais.
m
• A, B, C e D marcam os vértices deste quadrado.
A
B
• m, n, o e p marcam os pontos médios dos lados
deste quadrado.
• as retas AC e BD são as diagonais deste quadrado.
p
n
• a reta np liga os pontos médios dos lados BC e DA
deste quadrado.
• a reta mo liga os pontos médios dos lados AB e CD
deste quadrado.
D

o

C

a) Leia as definições de retângulo e quadrado no quadro acima e responda se José
e Júlia estão certos.

b) Retome as informações do quadro e veja se há mais alguma informação que
ajuda na elaboração das mensagens do jogo.

28
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4

Faça um registro, no espaço abaixo, da segunda rodada do jogo.

a) Etapa de elaboração de mensagens.
Mensagem elaborada pelo grupo

b) Etapa de interpretação de mensagens.
Desenho elaborado pelo grupo com base na mensagem recebida

5

O que é importante dizer nas mensagens para que o grupo parceiro consiga
interpretar corretamente as instruções? Participe da conversa com o professor e os
colegas de sala e registre abaixo as conclusões do grupo.

2º BIMESTRE
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6

Faça um registro da terceira rodada – o quadro da atividade 3 e o registro da
atividade 5 podem ajudá-lo nas respostas.
a) Etapa de elaboração de mensagens.
Mensagem elaborada pelo grupo

b) Etapa de interpretação de mensagens.
Desenho elaborado pelo grupo com base na mensagem recebida

7

O grupo de Davi recebeu a incumbência de elaborar uma mensagem sobre a
carta 11 (ao lado). Leia a mensagem que o grupo dele produziu e complete com as
informações que achar necessárias. Lembre de explicar seu ponto de vista.
Mensagem do grupo de Davi:

A

B

m

n

D

C
11
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8

Assinale V para verdadeiro ou F para falso.

( ) Toda figura com quatro lados iguais é um quadrado.
( ) Toda figura com quatro lados iguais e quatro ângulos também iguais (de 90º)
é um quadrado.
( ) Todo retângulo tem dois pares de lados paralelos iguais e todos os ângulos
iguais (de 90º).
( ) Diagonal é como chamamos qualquer linha inclinada dentro da figura.
( ) Diagonal é a linha que une vértices opostos de um quadrilátero.
( ) Todo quadrado é um retângulo.

9

Faça um registro da quarta rodada – o quadro da atividade 3 e o registro da
atividade 5 podem ajudá-lo nas respostas.
a) Etapa de elaboração de mensagens.
Mensagem elaborada pelo grupo

b) Etapa de interpretação de mensagens.
Desenho elaborado pelo grupo com base na mensagem recebida
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10

Faça um registro da quinta rodada – o quadro da atividade 3 e o registro da
atividade 5 podem ajudá-lo nas respostas.
a) Etapa de elaboração de mensagens.
Mensagem elaborada pelo grupo

b) Etapa de interpretação de mensagens.
Desenho elaborado pelo grupo com base na mensagem recebida

Gabriela das Neves de Jesus
EM Maria Constância Moraes de Carvalho
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11

O grupo de José teve a seguinte conversa para descrever a mensagem da
carta 4 (à direita). Leia o registro da conversa e construa a figura correspondente.
Verifique se essa mensagem funcionaria no jogo.
Davi: Tem de dizer que a figura é um quadrado.
José: E também tem de dizer que os lados têm 2 centímetros.
Júlia: E como a gente explica essa linha curva?
José: É um pedaço de um círculo.
Júlia: Mas como a gente explica que pedaço?
Davi: E se a gente experimentar fazer com o compasso?
José: Isso, se a gente colocar a ponta seca do compasso no vértice esquerdo do
lado de baixo e a ponta de lápis no vértice direito, e traçar um pedaço da circunferência, dá certo.
Júlia: Dá certo mesmo!
Clara: Eu escrevi tudo o que vocês disseram. Deem uma olhada:

A

B

D

C

4

A figura é um quadrado, com 2 centímetros de lado. Tem um pedaço de um
círculo dentro. Para fazer esse pedaço do círculo, você pode usar o compasso. O trecho do círculo parte do vértice B e termina no vértice D.

A

B

D

C

3

12

A

Escreva no espaço abaixo uma semelhança e uma diferença entre as figuras
das cartas 3 e 5 (à direita).

B

D

C
5
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cálculo de perímetro

FLÁVIA BOMFIM
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cálculo de perímetro
perímetro
É uma palavra criada pelos gregos, na Antiguidade, e significa medida de contorno. Em Matemática,
perímetro é a medida do contorno de figuras
geométricas e, quando a figura é formada por segmentos de reta, calcula-se o perímetro usando a medida dos lados para obter o tamanho de uma faixa
que percorra todos os lados. O tamanho da faixa é
igual à soma de todos os lados, ou seja, ao contorno.

1

As figuras abaixo foram desenhadas em malha quadriculada, em que cada
lado dos quadradinhos mede 1 centímetro. Calcule o perímetro de cada uma delas.

a)

c)

b)

d)
2º BIMESTRE
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e)

f)

2

Veja a seguir uma planta das salas de Creche 1 do CMEI Educar é Viver, do bairro de Coutos, aqui em Salvador. Observe que cada sala tem um solário para os bebês.
SOLÁRIO

SOLÁRIO

BANHO
SALA

SALA

Imagine cada solário como um retângulo cujos lados maiores medem 7 metros e os
lados menores medem 3 metros.
a) Se a escola fosse utilizar um tapete de palha em cada solário, cobrindo todo o chão,
com uma faixa colorida dando acabamento nas bordas do tapete, como seria esse
tapete? Faça um desenho abaixo utilizando 1 centímetro para representar cada metro.

b) Agora use seu desenho como apoio para responder à questão a seguir: quantos
metros precisa ter a faixa colorida para dar acabamento nas bordas de cada tapete?
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3

Desenhe, na malha quadriculada abaixo, que tem quadrados com 1 centímetro de lado, uma figura com perímetro de 20 centímetros.

4

a)

d)

Use a régua para medir o perímetro das figuras abaixo.

b)

c)

e)
2º BIMESTRE
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5

As figuras abaixo têm lados que se repetem: todos os lados marcados com
um traço são iguais entre si, assim como os lados com dois traços, que também são
iguais entre si. Com base nessa informação, é possível saber, sem medir, se uma
dessas figuras tem perímetro maior que a outra ou se seus perímetros são iguais?

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Fig. 4

Fig. 5

Fig. 6

Converse com seus colegas e o professor e explique o que pensou para chegar à
resposta.

6

João e Davi estavam discutindo sobre o perímetro das duas figuras abaixo. Davi
disse que a figura 1 tem perímetro maior que a 2, e João disse que o perímetro das
duas figuras é igual. Converse com seu colega e diga:

JOÃO

Fig. 1

Fig. 2

a) Quem tem razão? Por quê?
b) E nas figuras abaixo, o perímetro é igual ou diferente?
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CÁLCULO DE PERÍMETRO

7

É possível que figuras diferentes tenham o mesmo perímetro? Retome suas
respostas das atividades anteriores: há figuras diferentes com o mesmo perímetro
nessas atividades?

8

Desenhe duas figuras diferentes com perímetro igual a 12 centímetros.

Gabriel Sacramento
EM Casa da Providência
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9

Observe as figuras abaixo:

A

B

C

40
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a) Em que elas se parecem e em que elas diferem?

b) Como obter a medida de cada um dos lados da figura B baseando-se na medida
dos lados da figura C?

c) E como obter a medida dos lados da figura A baseando-se na medida dos lados
da figura C?

d) Explique como você fez para obter a medida de cada um dos lados da figura A
e da figura B.

e) Sabendo que o perímetro da figura C é de 14 centímetros, qual é o perímetro de
cada uma das outras figuras?

f) Davi disse que conhecendo o perímetro da figura C, com a mesma operação é
possível saber o perímetro da figura B e da figura A. Qual é essa operação?

2º BIMESTRE
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10

O quadrado abaixo tem perímetro igual a 8 centímetros.

a) Se dobrarmos a medida dos lados, a medida do perímetro é dobrada também?
Explique sua resposta.

b) E, se dividirmos a medida de seus lados por 2, o que acontece com o perímetro
do novo quadrado?

c) O que é preciso fazer para transformar o quadrado desta atividade em retângulo,
mantendo o mesmo perímetro? Anote abaixo as ideias levantadas pelo grupo e use
o espaço para desenhar a figura.

curiosidade

A palavra perímetro também é utilizada em outras áreas. Veja alguns
exemplos:
Perímetro cefálico é a medida da cabeça de uma pessoa. Nos
recém-nascidos e nas crianças menores, os ossos que compõem o
crânio não estão consolidados, permitindo que a cabeça cresça durante a infância e a adolescência. Tudo
porque as chamadas moleiras são
áreas livres para o crescimento dos
ossos do crânio.
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Perímetro urbano é a linha que
separa a área urbana da área rural de
um município.

FLÁVIA BOMFIM

carnaval
em gráficos
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carnaval em gráficos
1

Durante o Carnaval de 2015, o Observatório do Turismo na Bahia entrevistou
850 turistas para conhecer a opinião deles sobre atrações e serviços oferecidos
em Salvador. Veja, no gráfico abaixo, as opiniões sobre a qualidade do acarajé vendido na cidade e responda às perguntas.

QUALIDADE DO ACARAJÉ – CARNAVAL DE 2015
500
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
ótima

boa

regular

ruim

péssima

a) Observando o gráfico, o que você pode dizer sobre a qualidade do acarajé vendido
pelas baianas durante o Carnaval de 2015?

b) O que os números na coluna à esquerda indicam?

c) O que as palavras na linha horizontal na base do gráfico indicam?

d) Se você fosse dar outro nome ao gráfico, que nome daria?
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2

Outra pergunta realizada nessas 850 entrevistas foi como cada pessoa havia
participado do Carnaval. Veja abaixo um gráfico de colunas com as respostas.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL DE SALVADOR EM 2015
450
400
350
300
250
200
150
100
50
0
rua

bloco

camarote

arquibancada

outros

Veja outra forma de organizar essas informações: em um gráfico de barras.
FORMAS DE PARTICIPAÇÃO NO CARNAVAL DE SALVADOR EM 2015

outros
arquibancada
camarote
bloco
rua
0

50

100

150

200

250

300

350

400

450

a) O que muda de um gráfico para outro? Observe o eixo vertical (linha à esquerda do
gráfico) e o eixo horizontal (linha na base no gráfico).

b) Em qual gráfico você acha mais fácil ler as informações? Explique sua resposta.
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3

Na pesquisa realizada pelo Observatório do Turismo, 354 pessoas apontaram
ter participado de blocos no Carnaval de Salvador. Veja abaixo uma tabela com as
preferências dessas pessoas.
Tipo de bloco preferido

Número de pessoas

Bloco de trio

302

Bloco de samba

29

Bloco afro

23

Use as informações para completar a legenda do eixo vertical do gráfico abaixo:
BLOCOS PREFERIDOS PELOS TURISTAS

0

50

100

150

200

250

300

350

4

Veja o gráfico abaixo, também produzido com base nas respostas dessa
pesquisa. Depois de analisar as informações que ele apresenta, escolha um título
adequado e justifique sua decisão.
8,4%

2,1%

15,5%

Dodô (Barra-Ondina) – 74% das pessoas
Osmar (Campo Grande) – 15,5% das pessoas
Batatinha (Pelourinho) – 8,4% das pessoas
74%
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Bairros – 2,1% das pessoas

CARNAVAL EM GRÁFICOS

5

Os dois gráficos de setor abaixo apresentam a distribuição de turistas brasileiros e estrangeiros nos Carnavais de 2009 e 2015, em Salvador.
ANO DE 2009

ANO DE 2015

11%

11%

89%

89%

Turistas brasileiros

Turistas brasileiros

Turistas estrangeiros

Turistas estrangeiros

a) A que conclusões você chega ao compará-los?

b) Agora observe os dois gráficos de colunas abaixo, que mostram a quantidade
de turistas brasileiros e estrangeiros nesses dois Carnavais. A que conclusões você
chega ao compará-los?

FLUXO DE TURISTAS EM SALVADOR (2009)

FLUXO DE TURISTAS EM SALVADOR (2015)

500.000

500.000

450.000

450.000

400.000

400.000

350.000

350.000

300.000

300.000

250.000

250.000

200.000

200.000

150.000

150.000

100.000

100.000

50.000

50.000

0

0

Turistas brasileiros

Turistas estrangeiros

Turistas brasileiros

Turistas estrangeiros

c) Compare os quatro gráficos desta página. Qual deles mostra o crescimento no
número de turistas no Carnaval de Salvador?
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6

Os dois gráficos abaixo apresentam informações sobre o serviço Disque
Bahia Turismo. Compare o que é apresentado em cada um deles e registre suas
conclusões.
LIGAÇÕES PARA O DISQUE BAHIA TURISMO

LIGAÇÕES PARA O
DISQUE BAHIA TURISMO

18.000
16.000
14.000

3.500

12.000

3.000

10.000

2.500

8.000

2.000

6.000

1.500

4.000

1.000

2.000

500

0

0
janeiro a junho
2014

7

janeiro a junho
2015

Carnaval 2014

Carnaval 2015

Converse com seus colegas e o professor sobre em que precisamos prestar
atenção ao ler as informações de um gráfico e registre abaixo as conclusões da turma.
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8

O gráfico abaixo é chamado de gráfico de linha. O eixo vertical apresenta o número total de turistas e o horizontal mostra os anos em que esse número foi medido.
Explore as informações e veja as linhas que foram construídas.

EMBARQUES E DESEMBARQUES NOS AEROPORTOS DO NORDESTE – DE 2003 A 2010
9.000.000
8.000.000
Salvador

7.000.000

Recife

6.000.000

Fortaleza

5.000.000

Natal

4.000.000

Maceió

3.000.000

João Pessoa
Aracaju

2.000.000

São Luís

1.000.000
0
2003

2004

2005

2006

2007

2008

2009

2010

Fonte: Site Viagem de Férias (www.viagemdeferias.com/nordeste/estatisticas-numero-turistas.php)

Agora, responda:
a) O que a linha com a cor de Salvador indica?

b) O que é possível concluir com base no gráfico?

c) Que tipo de processo o uso das linhas permite observar?

Rafaela Vitoria Silva Nascimento
EM Casa da Providência
2º BIMESTRE
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9

Observe as informações da tabela que mostra o total de turistas em Salvador.

Ano

Doméstico

Internacional

Total

2008/2009

8.538.000

514.000

9.052.000

2010

9.940.000

600.000

10.540.000

2011

12.645.000

424.000

13.069.000

2012

13.220.126

426.000

13.646.126

2013

13.558.000

412.747

13.970.747

2014*

13.924.939

583.720

14.508.659

Fonte: SETUR - Pesquisa FIPE, 2015 *Dados estimados pela SETUR

a) Para apresentar essas informações sobre turistas internacionais num gráfico que
ocupe o quadro abaixo, você utilizaria qual escala: 1 em 1 (cada centímetro vale
1 turista), 1.000 em 1.000 (cada centímetro vale 1.000 turistas) ou 100.000 em
100.000 (cada centímetro vale 100.000 turistas)?

b) Organize um gráfico de barras ou colunas sobre o fluxo de turistas internacionais
nos anos de 2010 a 2013.

50

MATEMÁTICA - 5º ANO

CARNAVAL EM GRÁFICOS

10

Utilize a circunferência abaixo para organizar um gráfico de setor com base
nos dados da tabela a seguir.
Porcentagem de turistas (por gênero) no Carnaval de Salvador de 2015
Homens

56,1%

Mulheres

43,9%

Cauã Nascimento Marinho
EM Casa da Providência
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Faça uma pesquisa sobre os dados do Carnaval deste ano, escolha três
assuntos e produza uma página com gráficos e ilustrações. Para a definição dos
assuntos, você pode se inspirar em qualquer tema entre os tratados nas atividades
realizadas até aqui.
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JOGO DOS RESTOS

atividades de avaliação
Nome:
Ano:

Data:

1

Escreva uma mensagem descrevendo a figura da carta 11 de maneira que
um colega consiga reproduzi-la com exatidão.

A

B

m

n

D

C
11
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Observe os gráficos abaixo: que conclusões ele permite tirar?

Correio Gráficos

2
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3

Desenhe, na malha quadriculada, duas figuras geométricas diferentes que
tenham como perímetro a medida de 24 centímetros. Leve em conta que cada
quadradinho da malha quadriculada tem 1 centímetro de lado.
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4

Sabendo que a figura do S, abaixo, tem perímetro igual a 30 centímetros,
desenhe, usando a régua, o restante da figura do T – sua parte de baixo –, para que
tenha o mesmo perímetro que o S.

5

Se esticássemos a figura do S até formar um retângulo cujos lados menores
medissem 1 centímetro, quanto mediriam os lados maiores?

6

56

MATEMÁTICA - 5º ANO

Utilize a divisão por estimativa para resolver o cálculo 798 : 6.

ATIVIDADES DE AVALIAÇÃO

7

Escolha dois cálculos para resolver utilizando a divisão por estimativa e dois
cálculos para resolver utilizando o algoritmo da divisão. Use o espaço abaixo para
registrar os cálculos.
a) 2.005 : 5 = _________

b) 637 : 7 = __________

c) 720 : 20 = _________

d) 252 : 12 = ________

8

Represente, usando frações, como você faria para dividir igualmente 19
chocolates para 5 crianças.
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9

Foram divididos 4 chocolates igualmente entre 6 crianças. Veja abaixo as
formas com as quais Pedro e Luísa resolveram esse problema e responda às questões a seguir:
É só repartir cada um
dos 4 chocolates em
6 partes iguais. Cada
criança vai receber 4
partes de chocolate.

Dá certo se você partir ao meio
3 dos 4 chocolates e der metade
para cada criança e, depois, partir
o quarto chocolate em 6
e der 1 parte para cada criança.

LUÍSA

PEDRO

a) Escreva, usando frações, cada uma dessas formas de repartir.

b) As duas formas de dividir têm resultados equivalentes, ou seja, nos dois casos as
crianças recebem a mesma quantidade de chocolate?

c) Explique como pensou para responder à questão b:

10

Na atividade 8, foram divididos igualmente 19 chocolates entre 5 crianças.
Qual das frações abaixo representa essa divisão?
( )

11
a)

Queima total para
reforma da loja:
brinquedos com 50%
de desconto.

DOMINÓ

5
19

( )

Calcule o preço final de cada produto depois de aplicados os descontos abaixo:
b)

c)
Moda praia com
25% de desconto.

BIQUÍNIS
40,00

50,00

12

19
5

10% de desconto
nas compras à vista.

FOGÃO DE
6 BOCAS
500,00

“Recebi 20% de desconto para comprar um par de tênis e, com isso, paguei
R$ 80,00. Qual era o preço sem desconto?” _________________________________

58

MATEMÁTICA - 5º ANO

