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Caros Professores e Gestores,
Este trabalho aqui apresentado é o primeiro contato da SME/DOT – Diretoria
de Currículo, Avaliação e Formação – com a imensa equipe das escolas
municipais que ensina e aprende com as aulas. Com ele, pretendemos dar
continuidade ao nosso diálogo a partir de uma conversa sobre as práticas da
sala de aula e de seus conceitos.
A aula é um momento mágico em que se opera uma mudança nos próprios
sujeitos que ensinam e que aprendem. Tem a força e o mistério da magia. Mas
nossa magia prevê muito planejamento, pesquisas, estudos e cooperação.
Sabendo disso, produzimos, cuidadosamente, em três meses de trabalho, este
material, como nossa contribuição ao que os professores vêm realizando em
nossas escolas.
A sala de aula é um espaço precioso do encontro dos sujeitos (professor/
alunos) e dos conhecimentos, emoções, sentimentos, consciência, valores, e
as interações que nela ocorrem são os momentos mais ricos e importantes de
todo o nosso trabalho! Todos nós nos unimos nesta tarefa para que ele tenha
a melhor condição de poder fazer o que de melhor sabe: ensinar.
O grande projeto de uma nação que queira ser digna, democrática e
humanizadora deve ter um programa de Educação que não se constrói
abstratamente. Ele se constrói por meio de uma escola centrada na
aprendizagem como condição de cidadania, de um sistema de ensino, de
produção de conhecimentos, de prestação democrática de contas, de
formação de professores... e tudo isso se realiza e se concretiza em um
currículo. E não existe currículo sem sua peça chave: A AULA, e tudo que
dela decorre: relações de afetividade, criatividade, capacidade de resolver
problemas, inteligência, intuição. Ela é o currículo.
É dela que vamos tratar aqui neste caderno, elaborado com imenso cuidado
para nossa rede de ensino e aprendizagem, de produção de conhecimentos.
Os princípios, os conceitos aqui trazidos e a metodologia sugerida foram
extraídos de reflexões, de textos, de banco de questões que temos em nossas
bases de dados e de materiais que já estavam produzidos e que foram aqui
compilados e aperfeiçoados por nossas equipes da DOT e consultoras, em um
verdadeiro diálogo entre o já produzido e o a ser produzido.
Interfaces Curriculares tem o olhar sobre a escrita, a leitura e a resolução
de problemas, com as perspectivas das artes, da história, das ciências, do
movimento do corpo, da ética, sem as quais nada se lê do mundo. É uma
conversa interdisciplinar. E apenas por ela se consegue ensinar e aprender com
significado para que se participe do mundo e para que, nele, o aprendiz possa
interferir. E nós com ele, sempre em um movimento de construção da vida para
torná-la mais significativa.
Boa leitura e bom uso em sala de aula, como complemento de seu trabalho, como
elemento de seu planejamento e como apoio às aprendizagens de seus alunos.

São Paulo, 28 de julho de 2013.

Equipe SME/DOT – Diretoria de Currículo, Avaliação e Formação
[Este material é o primeiro, mas, no ano de 2014, serão disponibilizados para
todos os 9 anos do Ensino Fundamental os cadernos Interfaces Curriculares.]
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Áreas do conhecimento
e Avaliação para
a aprendizagem:
interfaces curriculares
A presente publicação objetiva colocar em debate práticas docentes na
escola, tendo em vista algumas interfaces curriculares, enfatizando os
processos de ensino dos professores e as aprendizagens dos alunos do 4º
ano do Ciclo II do Ensino Fundamental de 8 anos.
No Capítulo 1, os “Direitos de Aprendizagem dos Estudantes” são
apresentados como norteadores de uma perspectiva que defende o papel
da escola como espaço que visa garantir direitos dos alunos, como cidadãos
e estudantes, em seus processos de vida.
No Capítulo 2, são tratados os conceitos de Leitura e de Resolução
de problemas, como eixos do currículo, tendo em vista tanto suas
especificidades quanto as relações entre fundamentos e conceitos das
disciplinas curriculares.
No Capítulo 3, são discutidas práticas docentes com Leitura e Resolução
de problemas, como interfaces das áreas do conhecimento, em que
fundamentos, conceitos e procedimentos dos diferentes componentes
curriculares dialogam: Arte, Educação Física, Ciências, Geografia, História,
Língua Portuguesa, Matemática.
No capítulo 4, é tratada a metodologia de Resolução de problemas,
em algumas de suas possibilidades aritméticas, algébricas, métricas e
geométricas.
No capítulo 5, apresenta-se um conceito de Avaliação para a aprendizagem,
em diálogo com a Prova Brasil, bem como a proposição de itens de
múltipla escolha elaborados com base nos textos utilizados nas atividades
do Capítulo 3.
Por fim, a presente publicação traz, como Anexo, um “Banco de Itens
de Leitura e de Matemática”, referente ao 4º ano do Ciclo II do Ensino
Fundamental de 8 anos, como sugestão de atividade pedagógica que visa
contribuir para as reflexões sobre a Prova Brasil e as propostas de atividades
apresentadas.
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CAPÍTULO 1

Direitos de Aprendizagem
dos Estudantes
O documento Contexto, Diretrizes e Ações (SME/DOT, 17 de abril de
2013) “compreende a aprendizagem como um direito de nossas
crianças e jovens”, foco em torno do qual se desdobrarão as políticas
e ações propostas. A compreensão aqui tomada sobre os direitos de
aprendizagem está consubstanciada no documento Elementos Conceituais
e Metodológicos para Definição dos Direitos de Aprendizagem e Desenvolvimento do
Ciclo de Alfabetização (1º, 2º e 3º anos) do Ensino Fundamental.
Esse documento, formulado no ano de 2012 pela Secretaria de Educação
Básica do Ministério da Educação e atualmente1 em análise pelo Conselho
Nacional de Educação, trata do contexto atual do movimento curricular
no Ensino Fundamental e da aprendizagem como direito humano,
além de conceituar noções fundamentais, como ciclo de alfabetização
e avaliação. Tais conceituações serviram de ponto de partida para as
propostas que aqui se fundam, tendo a noção de direito de aprendizagem
e desenvolvimento como norte, com a clareza de que as crianças e jovens
da cidade de São Paulo são os sujeitos desses direitos, cuja garantia cabe
às instituições que zelam pela educação pública no município.
Os direitos de aprendizagem do referido documento do MEC estão
transcritos, a seguir.

1. Direitos de Aprendizagem e
Desenvolvimento do Componente
Curricular de Língua Portuguesa
I. Falar, ouvir, ler e escrever textos, em diversas situações de uso da
língua portuguesa, que atendam a diferentes finalidades, que tratem
de variados temas e que sejam compostos por formas relacionadas
aos propósitos em questão.
II. Falar, ouvir, ler e escrever textos que propiciem a reflexão sobre
valores e comportamentos sociais, participando de situações de
combate aos preconceitos e atitudes discriminatórias: preconceito
de raça, de gênero, preconceito a grupos sexuais, a povos indígenas,
preconceito linguístico, dentre outros.
III. Apreciar e compreender textos falados e escritos do universo
literário, como contos, fábulas, poemas, dentre outros.

1 Desde 6 de dezembro de 2012.
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IV. Apreciar e usar, em diversas situações, os gêneros literários do
patrimônio cultural da infância, como parlendas, cantigas, travalínguas, dentre outros.
V. Falar, ouvir, ler e escrever textos relativos à divulgação do saber
escolar/científico, como verbetes de enciclopédia, verbetes de
dicionário, resumos, dentre outros, e textos destinados à organização
do cotidiano escolar e não escolar, como agendas, cronogramas,
calendários, dentre outros.
VI. Participar de situações de fala, escuta, leitura e escrita de textos
destinados à reflexão e discussão acerca de temas sociais
importantes, por meio de reportagens, artigos de opinião, cartas de
leitores, dentre outros.

2. Direitos de Aprendizagem
e Desenvolvimento da área
de Matemática
I. Utilizar caminhos próprios na construção do conhecimento
matemático, como ciência e cultura construídas pelo homem,
através dos tempos, em resposta a necessidades concretas e a
desafios próprios dessa construção.
II. Reconhecer regularidades em diversas situações, de diversas
naturezas, compará-las e estabelecer relações entre elas e as
regularidades já conhecidas.
III. Perceber a importância da utilização de uma linguagem simbólica
universal na representação e modelagem de situações matemáticas
como forma de comunicação.
IV. Desenvolver o espírito investigativo, crítico e criativo, no contexto
de situações-problema, produzindo registros próprios e buscando
diferentes estratégias de solução.
V. Fazer uso do cálculo mental, exato, aproximado e de estimativas.
Utilizar as TIC potencializando sua aplicação em diferentes
situações.

3. Direitos de Aprendizagem
e Desenvolvimento da área
das Ciências Humanas
I. Situar acontecimentos históricos e geográficos, localizando-os em
diversos espaços e tempos.
II. Relacionar sociedade e natureza reconhecendo suas interações e
procedimentos na organização dos espaços, presentes tanto no
cotidiano quanto em outros contextos históricos e geográficos.
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III. Saber identificar as relações sociais no grupo de convívio e/ou
comunitário, na própria localidade, região e país. Saber identificar
também outras manifestações estabelecidas em diferentes tempos
e espaços.
IV. Conhecer e respeitar o modo de vida (crenças, alimentação,
vestuário, fala etc) de grupos diversos, nos diferentes tempos e
espaços.
V. Apropriar-se de métodos de pesquisa e de produção de textos das
Ciências Humanas, aprendendo a observar, analisar, ler e interpretar
diferentes paisagens, registros escritos, iconográficos e sonoros.
VI. Saber elaborar explicações sobre os conhecimentos históricos
e geográficos utilizando a diversidade de linguagens e meios
disponíveis de documentação e registro.

4. Direitos de Aprendizagem da área
de Ciências da Natureza
I. Encantar-se com o mundo e com suas transformações, bem como
com as potencialidades humanas de interagir com o mundo e de
produzir conhecimento e outros modos de vida.
II. Ter acesso a informações pertinentes à Ciência e conhecê-la como
processo que envolve curiosidade, busca de explicações por meio
de observação, experimentação, registro e comunicação de ideias.
III. Compreender as relações socioambientais locais para construção
de uma cultura de pertencimento e de convivência sustentável.
IV. Assumir atitudes e valores para consigo, com outros grupos, com
outras espécies e a natureza.
V. Conhecer ações relacionadas ao cuidado como um modo de
proteger a vida, a segurança, a integridade física, moral, intelectual
e ambiental.
VI. Inventar, perguntar, observar, planejar, testar, avaliar, explicar
situações, interagindo socialmente para tomar decisões do
cotidiano.

5. Direitos de Aprendizagem da área de
Linguagem - Arte e Educação Física
I. Ter acolhidas suas experiências, saberes e fazeres corporais, sensíveis
e reflexivos.
II. Ser incluídas e valorizadas nas práticas educativas de Educação
Física e Arte, independente de suas características corporais,
expressivas e étnico-culturais.
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III. Ter ampliadas suas experiências, saberes e fazeres por meio do
acesso aos diferentes modos como a Arte e Educação Física vêm
sendo produzidas ao longo do tempo no seu entorno, no Brasil e
no mundo.
IV. Ter ampliadas suas experiências, saberes e fazeres por meio de suas
possibilidades expressivas na Arte e na Educação Física.
V. Ter asseguradas práticas educativas lúdicas – que incluam
brincadeiras e jogos – na realização de propostas visuais, sonoras,
dramáticas e corporais.
VI. Ter impulsionada sua imaginação e seus processos criadores nas
propostas educativas de Educação Física e das diferentes linguagens
da Arte: música, teatro, dança e artes visuais.
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CAPÍTULO 2

Leitura e Resolução de
problemas como eixos
curriculares
Este capítulo tem por base a Leitura e a Resolução de problemas, como eixos
do currículo do Ensino Fundamental, em suas especificidades e relações entre
fundamentos e conceitos das disciplinas curriculares. Dessa forma, trata da
concepção de linguagem, de finalidades da leitura, bem como da concepção de
resolução de problemas, considerando abordagens diversas, apresentações,
representações e resoluções utilizadas por alunos e professores.

Linguagem e Leitura
A linguagem é constitutiva da própria condição de existirmos, como sujeitos
históricos, uma vez que somos seres de linguagem. Assim, na escola, o sujeito
que aprende a falar/ouvir, ler/escrever não é apenas o sujeito da informação,
mas é o sujeito da experiência, da interação com o outro que, ao viver
práticas de linguagem que lhe dizem respeito de algum modo, na direção
de se compreender e de compreender o mundo, reflete também sobre elas
(práticas), para participar da (re)construção dos sentidos da vida.
Em que situações lemos na vida? Em muitas. A leitura é condição de
cidadania, numa sociedade letrada, como aquela em que vivemos. Em que
situações lemos na escola? O ler é também fundamental para a própria
escolarização dos estudantes, por meio das leituras propostas pelas
diferentes áreas curriculares, tendo em vista seus fundamentos, conteúdos,
metodologias de ensino e as especificidades dos alunos, nos diferentes
segmentos da escolarização: Educação Infantil, Ensino Fundamental,
Ensino Médio, Educação de Jovens e Adultos.
É nesse contexto que o processo de ler estreita os laços entre “Direitos de
Aprendizagem” e leitura. A formação do leitor brasileiro, garantida pelo
“direito de ler”, tem, na escola, espaços e tempos de aprendizagens relativas
à diversidade cultural e à multiplicidade de perspectivas sobre o mundo,
por meio da leitura. O grande papel da escola é, sem dúvida, contribuir
para que os sentidos do mundo, seus temas e valores sejam objeto de
ensino, de aprendizagem, de reflexões e de participação social e ampliem
as referências dos estudantes, como produtos e produtores de culturas,
no movimento permanente de estabilidades e tensões que permeiam as
interações entre os sujeitos e a própria vida em sociedade.

Finalidades de leitura, esferas discursivas e gêneros
textuais
Na vida e na escola, aprende-se que diferentes finalidades de leitura
apontam para diferentes modos de ler, tendo em vista as esferas discursivas
e os gêneros textuais específicos, com suas maneiras de “dizer o mundo”.
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Vamos tratar aqui, dada a especificidade da presente publicação, de duas
“finalidades de leitura”, para pensarmos as práticas da escola, o que inclui
os momentos de avaliação da aprendizagem dos estudantes.

Ler para se divertir, para se encantar, para fruir, para refletir
Vamos começar, tratando do “ler para se divertir, para se encantar, para
fruir, para refletir”, quando se defende a ideia de que a formação do leitor
passa, necessariamente, pela implicação profunda que o ato de ler pode
provocar no leitor. É nessa direção que esta finalidade tem uma grande
aliada, na esfera literária (contos, romances, crônicas, causos, lendas,
fábulas, novelas, dramas, comédias, poemas), uma vez que os textos
literários possuem uma função humanizadora, que diz muito de perto a
todos nós.
Os textos literários apontam para uma “gratuidade relativa” que favorece
uma leitura menos pragmática, associada ao prazer de ler e ao olhar o
mundo de outras perspectivas, mais inusitadas ou surpreendentes. É o gozo
estético próprio das artes, em geral, e da literatura, em particular, que nos
mobiliza, em vários momentos desse modo de ler.
Ressaltamos o papel da literatura na subjetivação das pessoas e nos
questionamentos dos valores da existência humana, uma vez que apontam
para relativizações e provisoriedades que nos instigam, desacomodam e
desnaturalizam certos aspectos da vida. Os textos literários também aguçam
nossa imaginação e nossa sensibilidade, por meio das quais ampliamos
nossa própria vida.
A literatura é ainda registro histórico/geográfico de determinadas questões
humanas em sua historicidade, seus espaços e paisagens. É também um
registro crítico que contribui para outros olhares sobre a vida. Além disso,
as obras literárias são criadas por autores que também estão inseridos em
seus tempos históricos, o que contextualiza as condições em que as obras
são elaboradas.
O diálogo entre as ciências humanas e a literatura tem sido mais explicitado,
no universo escolar. No entanto, há que se atentar também para as relações
entre literatura e as ciências naturais, especialmente no que se refere a
dois aspectos dessas relações. Um refere-se ao fato de que a investigação
científica sempre parte de questões problematizadoras, que apontam a
necessidade de estudos a respeito. O outro alinha-se à característica de
que a ficção literária prevê, prenuncia aquilo que, um dia, mais tarde, as
ciências podem descobrir. São verdadeiras histórias ficcionais que inspiram
o futuro, no sentido das inúmeras possibilidades a que a existência humana
pode chegar e que a literatura já vislumbra antecipadamente.

Ler para se informar, ler para estudar
Outra finalidade de leitura, especialmente em tempo de predomínio
forte das mídias impressas ou eletrônicas, é o “ler para se informar, ler
para estudar”. E essa finalidade abre um leque amplo e diverso de leituras
de gêneros pertencentes tanto à esfera jornalística/midiática (notícias,
reportagens, artigos de opinião, cartas de leitores, entre outros gêneros
textuais), quanto à esfera escolar (verbetes, artigos de divulgação científica
etc). Em situação de pesquisa solicitada pela escola, podemos consultar
enciclopédias impressas e/ou virtuais que tratam do conceito ou tema
em questão. Quando queremos saber como foram os jogos de futebol
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do domingo, podemos ler os jornais da segunda-feira ou, para os mais
curiosos e/ou conectados, é possível consultar as páginas da internet, para
obter as informações procuradas, em tempo real.
É assim que agregamos conhecimentos, tendo em vista nossos objetivos
de leitura, e mais: aprendemos a selecionar, a organizar, a articular e a
comparar informações de um ou mais textos, de uma ou mais fontes,
percebendo, inclusive, as diferenças de abordagem, de linguagem
empregada, a depender das condições de produção do texto consultado.
Enfim, com finalidades de leitura, modos de ler, procedimentos didáticos
diversos, aprende-se a ler textos de diferentes esferas discursivas/gêneros
textuais, com distintas mediações docentes, intencionalmente planejadas,
na direção de propiciar aos estudantes “experiências de leitura” entendidas
como saberes que não podem “separar-se do indivíduo concreto em quem
encarna. Não está, como o conhecimento científico, fora de nós, mas
somente tem sentido no modo como configura uma personalidade, um
caráter, uma sensibilidade ou, em definitivo, uma forma humana singular
de estar no mundo, que é por sua vez uma ética (um modo de conduzirse) e uma estética (um estilo). (...) A experiência e o saber que dela deriva
são o que nos permite apropriar-nos de nossa própria vida.”, como diz
Larossa (2002).
Nessa direção, o eixo de Leitura, quanto aos “Direitos de Aprendizagem”,
defende que o ato de ler é uma prática de interação social, é encontro
de sujeitos: leitor e autor, mediados pelo texto. É ainda um processo que
exige um trabalho de compreensão textual, tendo em vista seus objetivos
e seus conhecimentos sobre o assunto e o tema, o autor, a linguagem e a
língua, o gênero textual. Nesse processo, o leitor coloca em ação estratégias
cognitivas de seleção, antecipação, inferência e verificação de informações
do texto que lê. Em se tratando desse eixo, outro aspecto a considerar é
o “gosto de ler”, que se aprende em situações de interação com outros
leitores que leem, seleção do quê, para quê e como ler.
A leitura contribui para a autonomia do leitor, no que diz respeito à
compreensão do mundo e às múltiplas possibilidades de interpretá-lo, pois
ler significa construir sentidos. Outro aspecto do ensino-aprendizagem
da leitura é que ela é matéria-prima para se escrever, uma vez que fornece
para o autor conhecimentos sobre os contextos de produção dos textos,
sobre os assuntos e os temas, sobre os elementos textuais e linguísticos do
texto escrito. Neste documento, enfatizam-se três dimensões da leitura: a
dimensão sociodiscursiva; o desenvolvimento de estratégias de leitura; as
relações entre leitura e análise linguística.
A dimensão “sociodiscursiva” tem a ver mais diretamente com os aspectos
relativos à interlocução, a relação autor e leitor, ou seja, o trabalho voltado
para o reconhecimento dos propósitos para os quais os textos foram
produzidos, os destinatários prováveis desses textos, os espaços sociais
em que os textos circulam, dentre outros. Essa dimensão diz respeito
às capacidades de o leitor refletir sobre os contextos que motivaram a
escrita, os motivos que o levaram a ler, o papel que desempenha como
leitor. Ela pode ser contemplada em situações em que o professor lê para
as crianças e em situações de leitura autônoma, ou seja, em que a criança
pode ler sozinha.
No trabalho de formação do leitor, outro aspecto a se considerar são as
várias esferas discursivas que são contempladas no trabalho na escola; neste
documento, enfatizam-se três esferas: a literária, a midiática/jornalística
e a escolar/divulgação científica, por favorecerem boas situações de
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aprendizagem e inserirem, de forma produtiva, os estudantes no mundo
escolar e extraescolar. Os gêneros textuais das referidas esferas estabelecem
ainda interfaces consequentes entre Língua Portuguesa e as demais áreas
curriculares, tendo em vista seus conceitos, assuntos e temas e a dimensão
sociodiscursiva dos textos que circulam na sociedade.
A segunda dimensão é relativa ao “Desenvolvimento de estratégias de
leitura”. Saber antecipar sentidos, elaborar inferências, estabelecer relações
entre partes do texto, monitorar o processo de leitura, verificando se o
que está sendo compreendido é pertinente, são habilidades essenciais na
construção dos sentidos do que se lê. Para que o leitor lance mão dessas
estratégias, é necessário que mobilize conhecimentos sobre o tema, o
gênero textual, o autor, o portador, o vocabulário, dentre outros. É assim
que o ato de ler relaciona-se fortemente com o “aprender a aprender”, uma
vez que, para que se aprenda, a leitura é ferramenta fundamental. Ressaltese que a inferência é uma estratégia importante para uma leitura crítica,
porque requer que se busque entender os subentendidos do texto, lendo
aquilo que não está escrito, mas está dito.
A terceira dimensão diz respeito à “Análise Linguística”, que engloba o
funcionamento do sistema alfabético, o domínio das correspondências
entre letras/grupos de letras e fonemas, algumas convenções ortográficas
e conhecimentos sobre outros aspectos linguísticos e gramaticais
que participam da constituição dos sentidos, como coesão textual,
concordância, pontuação, paragrafação, dentre outros.

Resolução de problemas no ensino
da Matemática: finalidades, direitos
e avaliação
Uma das características do conhecimento matemático é de constituir-se
em linguagem, com códigos, símbolos e regras próprias. Nesse sentido,
aprender Matemática é apropriar-se desses conjuntos de elementos
constitutivos da linguagem e usá-los com competência, na interpretação
e na resolução dos problemas. No entanto, a resolução de problemas não
está restrita ao ensino da Matemática, mas aparece em todas as áreas do
saber e é com este enfoque que deve ser vista.
Para propiciar a aprendizagem matemática, a partir da resolução de
problemas como eixo metodológico, espera-se que o professor planeje sua
atuação – definindo direitos de aprendizagem, conteúdos e atividades –
identifique e considere os conhecimentos prévios dos alunos, tomando-os
como ponto de partida para novas situações de aprendizagem.
Nas diferentes situações vivenciadas pelos alunos fora do contexto escolar,
eles se deparam com distintos problemas e, para resolvê-los, mobilizam
conhecimentos e estratégias. Por isso, é recomendável a proposição de uma
variedade de problemas que explorem diferentes estruturas para promover,
em seus alunos, a construção dos conceitos.
A construção dos conceitos matemáticos não se dá pela resolução de um
conjunto de problemas que solicitem o mesmo conceito operatório, mas
pela resolução de problemas que solicitem e articulem um conjunto desses
conceitos, como problemas envolvendo diferentes significados da adição e
da subtração, da multiplicação e da divisão.
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Os problemas da estrutura aditiva são aqueles relacionados à adição e à
subtração e podem ser organizados em torno de quatro ideias: composição,
comparação, transformação e composição de transformações. Já
os problemas da estrutura multiplicativa são aqueles relacionados
à multiplicação e à divisão, podendo ser organizados em torno dos
significados de proporcionalidade, comparação, organização retangular e
combinatória.
O trabalho com problemas aritméticos não pode ser entendido como
consequência da apropriação pelos alunos de técnicas operatórias,
mas como elemento que fomenta a exploração de diferentes estratégias
de resolução e que faz emergir os conceitos matemáticos, inclusive os
operatórios.
Dessa forma, é fundamental não se perder de vista que problemas nem
sempre estão relacionados às operações, conforme explicitado nas
atividades do Capítulo 4, desta publicação.

A metodologia da Resolução de problemas
Com o objetivo de estabelecer uma real integração entre o conhecimento
matemático e a realidade sociocultural, entende-se a aprendizagem
matemática como instrumento de formação e promoção humana. Por isso,
defende-se a resolução de problemas como núcleo para o desenvolvimento
do conhecimento matemático na escola.
É importante explicitar qual é a concepção de problema adotada neste
texto, para que não se confunda com a mera apresentação de uma situação
exposta na forma de um texto e cuja resolução é obtida por meio da
realização de uma ou mais operações aritméticas.
Um problema é concebido, neste documento, como uma situação que
provoca, na sua resolução, a mobilização de conceitos e procedimentos
matemáticos, de forma aberta à participação dos alunos em suas hipóteses,
“não pensados” de modo apriorístico pelo professor. Essa concepção
de problema pode trazer, de início, desestabilização e desconforto ao
professor que não pode, de partida, garantir com certeza quais conceitos
e estratégias os alunos irão mobilizar para resolver determinada situação.
Essa dúvida é positiva no que se refere à necessidade de o professor estar
sempre em busca de novas compreensões sobre os processos de construção
do conhecimento matemático pelos alunos.
A seguir, são enumerados, não hierarquicamente, alguns aspectos
importantes nessa concepção de resolução de problemas.
yy O primeiro se refere ao papel da escrita no processo. Inicialmente, um
problema não é apresentado necessariamente na forma de um texto,
mas pode surgir ou ser proposto ao grupo de estudantes de diferentes
modos. A produção escrita tem papel diferente também ao longo da
resolução. O processo de construção de conhecimento não acontece
somente pela produção escrita; outros processos são mobilizados,
igualmente importantes na Educação Matemática: a discussão coletiva,
o planejamento do que escrever, a coleta de dados, a organização
de informações, a utilização de recursos de novas tecnologias
(calculadoras, planilhas, softwares), a construção de maquetes e
de protótipos, de tabelas e de gráficos; a concepção de diagramas
e de esquemas, desenhos, o uso de estratégias argumentativas etc.
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Nesse contexto, a produção escrita é parte importante da produção
matemática, mas não é a primeira nem a última.
yy Um segundo aspecto importante nessa concepção de problema
é considerá-lo gerador de atividades de troca, de confronto, de
experimentação, de validação, de discórdias e de argumentações.
Assumir a resolução de problema como proposta metodológica implica
conceber novas formas de relação aluno-aluno, professor-aluno, alunoconhecimento, o que leva, de forma necessária e desejável, a novas
configurações do espaço de aprendizagem matemática.
yy Cada situação acaba por eclodir em grande número de questões que
conduzem a uma visão mais dinâmica dos diversos conteúdos. Assim,
muitas vezes, mais que responder a uma questão, o problema acaba
por gerar outros questionamentos não pensados anteriormente por
quem os propôs, permitindo a articulação de dois ou mais conteúdos,
tradicionalmente, tratados de forma separada pela escola. Um elemento
diferenciador importante é promover a seleção de dados relevantes,
sem modelagem prévia ou caminhos com indicativos operacionais a
serem percorridos.
yy Na busca de resolução do problema, chega-se à construção de
ferramentas, ao longo do processo, que deve ser uma oportunidade
para o aluno compreender os conteúdos matemáticos previstos no
currículo, considerando seu valor social.
Considerar os aspectos apontados, no planejamento das aulas de
Matemática, envolve pressupor o direito de os alunos possuírem um
tempo para compreenderem as situações propostas e tomarem decisões
que nem sempre são as mais adequadas ou corretas, relacionadas a todos
os conteúdos dos blocos temáticos Números e Operações, Espaço e Forma,
Grandezas e Medidas e Tratamento da Informação.
Nesse sentido, o direito à aprendizagem de Matemática deve levar em
conta que:
yy o foco da resolução de um problema não se limita à determinação
de sua solução, pois compreende também os processos construídos e
percorridos pelo aluno para encontrá-la, nem sempre lineares e fáceis
de serem explicitados e avaliados;
yy o aluno tem o direito de viver experiências de resolução de problemas,
no início de suas aprendizagens, como forma de mobilização
cognitivo-afetiva de saberes e não apenas para a fixação de conteúdos
matemáticos e suas nomeações.

O ciclo de Resolução de problemas
A estratégia de resolução de um problema é inerente ao conhecimento
disponível de quem se propõe a resolvê-lo. Nesse sentido, a resolução
de um problema pode ser imediata, fundamentada em conhecimentos
previamente apreendidos e memorizados para alguns alunos, ou exigir o
uso de estratégias de resolução, de tomada de decisões sobre o processo
de resolução a ser seguido e uma maior demanda cognitiva e motivacional
para outros.
O esquema apresentado a seguir mostra o ciclo de resolução para a
melhor compreensão da metodologia de ensino da Matemática baseada
na resolução de problemas, e também pode contribuir para a resolução de
situações em outras áreas do saber.
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Identificação
e definição do
problema
Escolha e
construção de
estratégia para
resolução

Organização
das
informações

Avaliação
da
resolução

Busca de
recursos e
monitoração
da resolução

As etapas de resolução não se seguem encadeadas, do modo como estão
apontadas no esquema, pois todas, de alguma maneira, comunicam-se e
interferem entre si. Planejar como proceder, decidindo quais passos dar
e quais recursos usar para resolver o problema é uma etapa conhecida
como “utilização de estratégias de resolução”, fase em que são mobilizados
diversos processos cognitivos: análise, síntese, memória, pensamento
convergente, pensamento divergente. As estratégias de resolução (ou
heurísticas) são verdadeiros atalhos mentais e podem garantir mobilizações
que dão rumo à tarefa de solucionar o problema.
Como a metodologia de resolução de problemas significa estabelecer
possibilidades de o aluno investigar e buscar soluções criativas para
outras situações às quais ele está exposto — as cotidianas, as escolares, as
familiares — e que precisam ser planejadas de forma específica, é necessário
planejar atividades nas quais haja a aplicação de noções matemáticas e
também atividades inseridas em contextos interdisciplinares, ainda que não
surjam aplicações matemáticas imediatas.
Partindo desses pressupostos, o aluno, o professor, a situação de
aprendizagem ou mesmo o livro didático adotado podem ser os proponentes
dos problemas. Eles podem ser apresentados na forma de textos, em jogos,
em gráficos, em diagramas, em ilustrações; sob a forma de desafios possíveis
de serem vencidos, abertos a várias estratégias e conexões conceituais.
A resolução de um problema demanda a vinculação dos dados aos
textos e instruções e às antecipações de resultados, o que exige do aluno
uma participação ativa na resolução, pois ele interpreta as informações
fornecidas, assume atitudes investigativas, escolhe estratégias, verifica sua
eficácia, retoma conceitos e avalia se o resultado obtido é coerente com o
que foi proposto.
Não é mais novidade que todos os indivíduos são diferentes entre si como
também várias são as maneiras de aprender. É necessário levar isso em
conta, em qualquer componente curricular e também na resolução de
problemas, fornecendo ao aluno oportunidades e estratégias distintas para
que ele possa escolher as formas mais adequadas ao seu jeito pessoal de
aprender e tenha o direito de resgatar o que foi aprendido.
Uma das dificuldades para o ensino-aprendizagem de Matemática é a
passagem da Matemática prática, de que se faz uso na vida cotidiana,
para a Matemática formal, cujos conceitos e teorias nem sempre estão
ligados à prática. No entanto, um dos objetivos ao se propor problemas
como metodologia é estimular procedimentos e atitudes para o aluno
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aprender e para mobilizar estratégias de raciocínio. As estratégias de
resolução podem ser:
yy Representar de forma explícita o problema, por meio de esquemas,
desenhos, gráficos, tabelas etc.
yy Realizar tentativas por meio de ensaio e erro.
yy Aplicar análises de meios e fins. Trata-se de descobrir as diferenças
que existem entre o estado inicial da situação e o estado desejado, e
então descobrir procedimentos que as reduzam. Em outras palavras,
encontrar o melhor meio de atingir o fim desejado.
yy Dividir o problema em subproblemas.
yy Procurar problemas análogos como referência.
Os procedimentos de resolução envolvem:
yy Levantar dados e representação do problema.
yy Criar um plano de resolução.
yy Resolver com escolhas de estratégias, isto é, a resolução
propriamente dita.
yy Encontrar respostas para as questões propostas no problema.
yy Verificar e validar as respostas encontradas.
yy Estabelecer procedimentos de metacognição, isto é, de pensar sobre
como se resolveu o problema ou como se aprendeu a resolvê-lo.
Como organização de procedimentos, pode-se pensar em pequenas
questões norteadoras para se estabelecer a resolução:
yy O que queremos saber neste problema?
yy O que é relevante para isso?
yy É possível fazer um desenho ou um esquema que representa o problema?
yy Como montar um plano de resolução?
Para estabelecer procedimentos de metacognição, é possível ajudar os
alunos, propondo perguntas e sugerindo indicações de escrita:
yy A representação que você escolheu ajudou-o a resolver o problema?
yy Escolha e escreva qual poderia ser outra representação para o mesmo
problema.
yy O seu plano de resolução anterior pode ser adaptado para essa
representação? Como ficaria?
yy Achou fácil ou difícil resolver esse problema?
yy Teve dificuldade com os cálculos do problema? Por quê?
yy Você já havia resolvido algum problema parecido com esse?

Tipos de problemas
Os problemas ou situações-problema escolares dividem-se em:
yy qualitativos;
yy quantitativos;
yy pequenas pesquisas;
yy jogos.
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Os problemas qualitativos são aqueles em que os alunos precisam resolver,
por meio de raciocínios teóricos baseados nos próprios conhecimentos,
sem necessidade de apoiar-se em cálculos numéricos e sem exigência de
experimentação. Por exemplo: para programar um torneio de futebol na escola, o
que é preciso levar em conta?
Nos problemas quantitativos, os alunos trabalham com dados numéricos
e precisam chegar a uma solução, numérica ou não. Por exemplo: Uma sala
tem 2,4 m de largura e 2,84 m de comprimento. O piso escolhido para o chão da sala
custa R$ 27,90 o metro quadrado. Quanto seria gasto na compra do piso se fosse
possível comprar exatamente a quantidade necessária?
Nas pequenas pesquisas, são feitos trabalhos práticos nos quais se busca
resposta para uma determinada situação. Por exemplo: a biblioteca da escola
recebeu vários livros que precisam ser catalogados e organizados. Quais serão os critérios
de classificação, catalogação e organização?
Nos jogos, pedagógicos ou não, os alunos: definem o número de
participantes, as informações permitidas a cada participante, a condição
de influência ou não dos demais participantes nas tomadas de decisão
do jogador; aprendem e utilizam as regras; estabelecem ou não alianças
e estratégias para vencer a partida ou o jogo. Por exemplo: o jogo de damas
depende de estratégias e não permite alianças.
Os problemas escolares podem ser: abertos, fechados e semiabertos.
Um problema fechado conduz a um resultado específico. Por exemplo: Foi
comprado um terreno grande com o objetivo de nele construir um estacionamento. Do
total do terreno, pretende-se destinar um pedaço de 70,5 m de largura por 80 m
de comprimento para colocar os automóveis. Se cada automóvel precisa de um espaço
retangular de 3,6 m por 2,2 m, quantos automóveis poderão ser colocados ao mesmo
tempo no futuro estacionamento?
Um problema aberto não tem resposta específica. Por exemplo: com um
pedaço de tecido xadrez retangular de 4 metros de comprimento por meio metro de
largura, quero forrar a parte de cima de almofadas com tecidos em forma de quadrados.
Quais devem ser as medidas dos quadrados, se eu quero forrar no mínimo 100
almofadas?
Um problema semiaberto é intermediário entre fechado e aberto. Por
exemplo: a medida do comprimento de um pedaço de tecido retangular é 10 cm maior
do que sua largura. Quais condições devem ser obedecidas pelas medidas comprimento
e largura para que a área do tecido seja de 400 metros quadrados?
Há também os problemas com excesso de dados, numéricos ou não, que
apresentam informações que não são necessárias para sua resolução. Por
exemplo: Ana e Maurício compraram um carrinho para vender pipoca em sociedade.
Ana entrou com 25% do valor do carro e o restante foi pago por Maurício. Eles
compraram juntos 28 quilos de milho para pipoca. Às 18 horas encerraram o trabalho
e receberam R$ 200,00 pelas vendas do dia. Para que cada um recebesse a quantia
justa, dividiram o que receberam proporcionalmente ao que cada um tinha investido no
carrinho. Qual foi o valor recebido por Maurício?
E, por fim, há os problemas com insuficiência de dados, e que, por essa
razão, não têm solução. Por exemplo: duas torneiras despejam 2000 litros de
água em 4 horas para encher um tanque de 10000 litros de capacidade. Quantas
torneiras iguais a estas são necessárias para encher um tanque maior do que este
em 6 horas?
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Representação e linguagem
Outro aspecto a ser considerado, especificamente no ensino da Matemática,
é o de utilizar a escrita como código de representação, uma vez que a
linguagem matemática é também sistema, no qual existem símbolos,
sinais e vocabulário próprios. Em relação ao trabalho com o vocabulário
matemático, é fundamental partir do conhecimento prévio do aluno,
considerando a sua própria linguagem, a linguagem do senso comum,
sem privá-lo da aquisição da linguagem específica da Matemática. Faz-se a
substituição gradativa dos termos usados pelo aluno pelos correspondentes
em Matemática - por exemplo, ponta ou bico por vértice; bola por esfera.
Esses nomes e termos do vocabulário matemático devem servir como fonte
para o estabelecimento de relações numéricas, geométricas, de medidas e
para a compreensão e busca de novos significados de um conceito.
Tomando por base tais premissas, pode-se concentrar a atenção na
diversidade dos tipos e modos de comandos que estruturam o grande
corpo da linguagem matemática. Em termos específicos, sobre a resolução
de problemas, cabe a questão: como apresentá-las aos alunos?
Uma das formas mais tradicionais para a elaboração de um problema
consiste em descrever as condições do contexto única e exclusivamente
por meio da língua materna. No caso, por exemplo, de um problema
que pretende colocar em prática a habilidade dos alunos em “Calcular
o resultado de uma adição ou subtração de números naturais”, pode-se
redigir o seguinte enunciado:
Subtraia, de setenta inteiros e sessenta centavos, a soma entre quinze inteiros e
oito centavos e treze inteiros e noventa centavos.
Diferente será a forma de apresentação do mesmo “problema” se a
proposta surgir sob a lógica da simbologia matemática, ou seja:
Resolva 70,60 – (15,08 + 13,90)
As duas propostas para a mesma situação são distintas. Em uma delas, o
enunciado do problema é explicitado por intermédio de um texto, enquanto
que, na outra, por intermédio de uma simbologia própria da Matemática.
Considerando ainda o mesmo problema, poderíamos utilizar uma
linguagem pictórica para transmitir o contexto, como o ilustrado a seguir:

Nesse exemplo, poderíamos imaginar mais de um tipo de pergunta para o
problema representado:

21

- Qual é a diferença de preço entre linhas e botões?
- Quanto pagar por linhas e botões?
A informação visual e imediata pode permitir que seja eliminado total ou
parcialmente um enunciado concebido na língua materna, como o do
exemplo a seguir:
“Marisa tinha setenta reais e sessenta centavos, mas gastou quinze reais e oito
centavos em botões e treze reais e noventa centavos em linha para bordados.
Com qual quantia ela ficou ao final da compra?”
No entanto, é preciso cuidado ao fornecer apenas a linguagem pictórica,
pois ela pode induzir a compreensão de outro problema que não seja o
desejado. A informação pictórica anterior dá margem a outras propostas
de problemas, como:
“Quanto Marisa gastará a mais com os botões em relação às linhas para
bordados?”
ou
“Marisa preferiu comprar apenas as linhas para bordados porque os botões
estavam caros. Quanto restou da quantia que Marisa tinha?”
Enfim, se o objetivo do professor é incentivar a formulação de perguntas,
basta que os desenhos sejam apresentados, mas, se o desejo é resolver um
problema específico, os desenhos precisam vir acompanhados de textos
escritos.
Os dados numéricos do mesmo problema podem ser apresentados por um
gráfico:
Preço

R$15,08
R$13,90

Botões

Linhas

Objetos de
armarinho

É possível imaginar questões a serem concebidas para a representação
gráfica. Uma apresentação como essa precisa vir acompanhada de
informações e questões por escrito para evitar ambiguidades.
Os enunciados dos problemas podem ser apresentados de forma mista –
como textos aliados a desenhos ou fórmulas. A diversificação dos tipos
de enunciados dos problemas permitirá que os conhecimentos envolvidos
sejam construídos com riqueza de representações e/ou respostas. Vale
ainda considerar que qualquer conhecimento matemático e de qualquer
segmento de ensino poderá ser abordado com foco na diversificação dos
tipos de enunciados de problemas.
Alguns alunos apresentam maior dificuldade na resolução de um problema
proposto com base em um determinado tipo de enunciado do que em
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outro. Os professores também concentram sua atenção prioritariamente na
elaboração/seleção de questões formatadas por um ou outro enunciado.
É recomendável que alunos e professores diversifiquem sua atenção tanto
para outras formas de enunciado de problemas quanto para outras formas
de resolução.
Os problemas também podem ser apresentados com utilização dos recursos
da tecnologia informatizada, com objetos digitais de aprendizagem e
vídeos. O uso da informática na sala de aula favorece o desenvolvimento
da autonomia em procedimentos de pesquisa e resolução de problemas,
quando aliada à análise crítica do que foi pesquisado e resolvido.
Existem softwares que são adequados para se criar ou resolver problemas,
nos quais são postas diversas representações, simulações e reformulações,
a serviço da construção do conhecimento matemático. É conveniente
que o professor acompanhe e oriente a utilização dos programas, que
problematize as ações, que faça o aluno pensar e repensar o problema,
vislumbrar alternativas e estratégias de resolução e analisar as respostas
encontradas.
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CAPÍTULO 3

Práticas docentes com Leitura
e Resolução de problemas:
interfaces curriculares
As situações didáticas deste capítulo procuram explicitar algumas
interfaces das áreas do conhecimento, considerando um diálogo entre
os componentes curriculares (Arte, Ciências, Educação Física, Geografia,
História, Língua Portuguesa, Matemática) e seus fundamentos, conceitos,
procedimentos, tendo em vista uma organização de atividades pelas esferas
discursivas, gêneros textuais e certos temas.
Há ainda, em determinadas abordagens de análises textuais, apontamentos
baseados nos descritores da Prova Brasil, como forma de sinalizar algumas
relações entre ensino e avaliação.
É apresentada também uma proposta de Jogo, como princípio educativo,
por meio do qual os alunos aprendem conteúdos e procedimentos de
diferentes naturezas.

Esfera literária
Crônica
Os textos literários, por serem ficcionais, produzem emoção estética e são
carregados do olhar subjetivo de seus autores sobre o mundo. Escritos com
a finalidade de emocionar, encantar, eles permitem muitas interpretações
e podem ser lidos de várias maneiras. Daí decorre a importância de se
planejarem atividades voltadas para esses gêneros de texto que abordem
conteúdos e procedimentos necessários para os alunos serem capazes de
atribuir sentidos a esses gêneros e de valorizarem esse tipo de leitura.
É preciso ensinar os alunos a lerem as “pistas” deixadas pelo autor, o que
está escrito nas linhas e nas entrelinhas do texto para que sejam capazes de
compreender um texto da esfera literária.
A crônica, gênero textual da esfera literária, aborda fatos cotidianos,
em determinada época, acontecidos ou inventados, sem a pretensão de
aprofundá-los, sempre na perspectiva singular do cronista, segundo suas
impressões e comentários.

Texto selecionado: “Cinco mulheres que (re)encontram
suas bonecas”
A crônica pode partir de um pequeno acontecimento do dia a dia, como
no texto “Cinco mulheres que (re)encontraram suas bonecas”, que narra
um encontro entre amigas que as faz relembrarem a infância. É uma
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conversa em torno da temática “bonecas e brincadeiras da infância”, em
que cada uma das amigas, incluindo a narradora, detalham sensações e
acontecimentos com suas respectivas bonecas. Este desvelar da memória
proporciona, à narradora, reflexões sobre a vida e sua efemeridade.

Cinco mulheres que (re)encontraram suas bonecas
Por Risomar Fasanaro

A tarde marcada para simplesmente conversar, comer e beber,
tornou-se um revival engraçado e... até certo ponto, trágico. Não sei
como começou, mas de repente todas falavam de suas bonecas.
Não, não eram meninas, mas a alegria, o entusiasmo com que as
cinco amigas adultas falavam, as levava de volta à infância.
Cira contou que tivera várias, mas a cada uma que chegava,
os irmãos Max e Samuel eram tomados por uma súbita vontade de
brincar de médico, e partiam para cirurgias de emergência. Abriam o
abdômen da paciente que outra não era senão a boneca nova, e de
lá retiravam o mistério daquela voz a repetir “mamãe”.
Depois, com a tristeza das irmãs que têm irmãos mais velhos,
e nada podem fazer, ela viu o pequeno ser de louça na maca, e,
desolada, a viu morrer em seus braços. As várias bonecas que recebeu
de presente do pai tiveram o mesmo destino.
Mas um dia a menina percebeu que aqueles médicos não
deviam ter registro no CRM, e quem sabe a história de Barba Azul os
tivesse influenciado mais do que deveria, e assim, quando os irmãos,
vendo-a com uma nova boneca, sugeriram brincar de médico, ela foi
correndo escondê-la. Só assim salvou seu brinquedo.
Ainda ríamos da história de Cira, quando Dina contou sobre
a sua. Era de plástico. De um plástico duro, vagabundo que já nem
existe mais. E nela nada se mexia. Tudo era imóvel, até o cabelo.
Bem, pela sua descrição, mais me pareceu uma soldada nazista. De
sentinela. Não mexia nem braços, nem pernas, nem cabeça, NADA.
Olhos eternamente abertos, duros, pareciam vigiá-la todo tempo,
quem sabe para contar à mãe as peraltices que ela aprontava.
Dina juntava à descrição da boneca uma encenação que
nos dava ideia da rusticidade da maioria dos brinquedos de que
dispúnhamos em nossa infância.
Irene também teve a sua. Ela e as duas irmãs ganharam de
presente da mãe no Natal, e, felizes, foram brincar com elas. Mas
criança não consegue se prender por muito tempo a nenhum
brinquedo, e, assim, as três esqueceram as bonecas no quintal.
Quando pela manhã ela e as irmãs voltaram para buscá-las, nada
mais havia. À noite chovera, e dissolveram-se todas três. Os corpinhos
não resistiram. Mas elas nem chegaram a ver os restos de papelão
encharcados. Para não deixá-las mais tristes ainda, a mãe dera fim
aos restos mortais das suas amiguinhas.
A boneca de Lídia além de falar “mamãe”, mexia braços e
pernas. Mas isso deve ter incomodado muito seus irmãos, porque
primeiro a abriram para saber de onde vinha aquele “mamãe”, cada
vez que a menina a tomava no colo. Depois, pouco a pouco, foram
destripando-a. Um dia, um braço; outro dia, uma perna; depois, a
cabeça, até que nenhum membro se articulava mais.
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Assim, o que restava era somente o corpo, sem pernas, sem
braços, sem cabeça. Um dia em que brincavam de casinha, faltava
algo para levar ao forno imaginário, e foi aí que se lembraram
daquele corpo de pano recheado com paina, e que era perfeito
para representar um frango assado. E Lídia conta que, na hora,
os irmãos riram muito, mas ainda hoje relembra a sensação
desagradável que foi “comer” aquele frango que, na verdade, era o
corpo da sua boneca.
Bem, a quinta mulher era eu. Tive dois bonecos importantes
em minha vida. Um deles foi presente de Natal, e, no dia seguinte,
minha mãe me levou para fazer uma visita. Chegando lá, a filha da
amiga de minha mãe sugeriu darmos um banho nele no tanque de
lavar roupas, o que fiz imediatamente, e assim, vi meu filhinho se
desmanchar, sob a torneira, deixando em minhas mãos uma gosma
grudenta, que logo se misturou com minhas lágrimas, ao esfregar
os olhos.
Quando anos mais tarde viajamos para São Paulo, passamos
pelo Rio de Janeiro, e ganhei de uma senhora um boneco de louça
lindo. Ele era negro, mexia braços e pernas, e chorava. Um boneco
raro que minha mãe acreditava ter vindo de algum país europeu.
Durante algum tempo, brinquei com aquele boneco, mas um dia
meu irmão Rômulo fez dele um alvo e com uma espingarda o acertou
em cheio no rosto e o matou. Chorei muito pelos dois bonecos, mas
meu pranto não os trouxe de volta. Assim como minha infância, eles
se foram para sempre. Nunca mais tive uma boneca.
Rimos muito naquela tarde, completamente esquecidas da dor
e da tristeza que tínhamos vivido outrora. Quem sabe estávamos,
naquele tempo de infância, nos preparando para o efêmero, para as
perdas que viríamos a sofrer durante a vida.
Fonte: Disponível em: http://cronicadelirio.blogspot.com.
br/?view=classic. Acesso em: 28 jun. 2013. Adaptado.

Análise textual
1. Analisando alguns dados do início e do final texto, ficamos sabendo de
onde ele foi retirado? E o que isto nos informa?
Saber que o texto encontrava-se em um blog pode ajudar o leitor a se
preparar para a leitura de textos que circulam nos meios eletrônicos e suas
singularidades.

2. Quanto ao título: o que pode haver de estranhamento no título? Por quê?

D3 - Inferir o sentido
de uma palavra ou
expressão

A relação “mulheres” e “bonecas” pode intrigar o leitor, inicialmente, uma
vez que geralmente o 2º termo pode estar mais relacionado a “meninas” e
não a “mulheres”. O leitor perceberá, depois, que o título é mesmo bastante
provocativo.

3. No 1º parágrafo do texto, há a explicitação de quem participa da ação
e por quais razões houve o encontro. Com essas informações, o leitor
pode entender o sentido do termo revival, ainda que ele não esteja
dicionarizado? O que significaria?
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O termo, construído pelo prefixo “re-”, que significa “de novo”, “mais
uma vez”, pode ser entendido pelo contexto, assim sintetizado: cinco
amigas encontram-se numa tarde para conversar, comer e beber e acabam
por “rememorar sua infância”, ou seja, fazem um revival. É possível, neste
momento, conversar com os alunos sobre a origem das palavras, os processos
de transformação das mesmas etc, o que proporciona um bom diálogo entre
língua e contextos históricos.

4. Que hipóteses você levanta, quanto à informação de que a tarde
“tornou-se um revival engraçado e... até certo ponto, trágico”?
Novamente, dois termos se “chocam” aparentemente: “engraçado” e
“trágico”. As hipóteses do leitor são bem vindas e, ao longo da crônica, ele vai
compreendendo que as ações rememoradas pelas cinco mulheres têm mesmo
essa relação: são situações engraçadas (quando relembradas) e, ao mesmo
tempo, em certa medida, trágicas (quando foram vividas).

5. As cinco amigas falam de suas memórias de infância, concentrandose em suas bonecas. Preencha as lacunas abaixo, com uma síntese das
memórias de cada amiga e da narradora:
a.
b.
c.
d.
e.

Cira:____________________________________________________
Dina:___________________________________________________
Irene:___________________________________________________
Lídia:___________________________________________________
Narradora:______________________________________________

Compreender um texto pressupõe também saber relacionar episódios/
trechos do mesmo, tendo em vista, no caso de prosa, a paragrafação. Resumir
cada parte ajuda nesse processo de compreensão porque exige que o leitor
volte aos trechos, para analisá-los.

6. O que há de comum entre as lembranças de Cira e de Lídia?

D1 - Localizar
informações explícitas
em um texto

D10 - Identificar o
conflito gerador do
enredo e os elementos
que constroem a
narrativa

O leitor possivelmente vai perceber que ambas, Cira e Lídia, foram “vítimas”
de seus irmãos que atrapalhavam as brincadeiras de boneca, o que parece
ter sido uma “marca” das brigas entre irmãos e irmãs, tendo em vista certos
contextos culturais em que “brincar de boneca” era “coisa de menina”.

7. O que a memória de Dina revela, quanto aos brinquedos de antigamente?
A boneca de Dina é descrita da seguinte forma: “Era de plástico. De um
plástico duro, vagabundo [...]”, o que pode sugerir que a família de Dina não
tinha muitos recursos econômicos. Ainda na descrição, é possível observar que
as bonecas não tinham tantos recursos tecnológicos, apenas mexiam braços,
pernas, olhos e falavam; o que pode ilustrar o contexto histórico.

8. A história de Irene traz uma característica infantil bastante comum.
Qual é ela? Qual seria ela?
No trecho “Irene também teve a sua. Ela e as duas irmãs ganharam de
presente da mãe no Natal, e felizes foram brincar com elas. Mas criança não
consegue se prender por muito tempo a nenhum brinquedo, e assim as três
esqueceram as bonecas no quintal”, a narradora emite uma opinião que tem
relação com o pequeno tempo de concentração infantil, o que é demonstrado
pelo fato de brincarem Irene e suas irmãs, por pouco tempo, e, depois,
esquecerem as bonecas ao relento.

D21- Reconhecer
posições distintas
entre duas ou mais
opiniões relativas ao
mesmo fato ou ao
mesmo tema
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9. A narradora, que é também personagem, perdeu seus dois bonecos, em
situações de brincadeiras com outras crianças. Como isso aconteceu?
A 1ª situação acontece quando a narradora brincou de dar banho no
boneco, com a filha da amiga de sua mãe. A 2ª, quando seu irmão, Rômulo,
atirou no boneco e “o matou”, como ela disse. Mais uma vez, na crônica,
temos as perdas das bonecas/bonecos por meio da ação de terceiros: irmãos
(Cira, Lídia, narradora, em parte), amiga (narradora) e até a fatalidade de
uma chuva, no caso de Irene.
D4 - Identificar o
tema de um texto

10.

Do que trata o texto lido?

O tema da crônica está relacionado às memórias de cinco amigas adultas
sobre suas brincadeiras de boneca. São episódios rememorados que, quando
vividos na infância, foram trágicos, mas que, na vida adulta, passaram a ser
vistos como engraçados, quando lembrados. Além disso, como a narradora é
também personagem, há um ponto de vista afirmado por ela de que as perdas
sofridas na infância acabam por contribuir para enfrentar as perdas da vida
toda, cada uma em suas proporções e especificidades.

11.
Analise os dois parágrafos que tratam da boneca relembrada por
Cira. Mostre como a ironia é construída pelos usos de certas expressões.
D16 - Identificar
efeitos de ironia ou
humor em textos
variados

D12 - Identificar a
finalidade de textos de
diferentes gêneros

Os trechos a seguir são emblemáticos da construção da ironia: “os irmãos
Max e Samuel eram tomados por uma súbita vontade de brincar de médico, e
partiam para cirurgias de emergência”. “Mas um dia a menina percebeu que
aqueles médicos não deviam ter registro no CRM, e quem sabe a história de
Barba Azul os tivesse influenciado mais do que deveria”.

12.
A crônica designava, desde o início da Era Cristã, uma relação
de acontecimentos ordenados segundo uma sequência cronológica,
limitando-se a registrar os eventos sem aprofundar-lhes as causas ou
tentar interpretá-los. A crônica passou a ser empregada, a partir do
século XIX, também com sentido literário. Atualmente, sabemos que a
crônica é uma narrativa curta, que oscila entre o texto jornalístico e o
texto literário. Os assuntos da crônica referem-se a fatos comuns da vida
cotidiana, retratando, sob uma perspectiva pessoal, uma cena, um flash,
geralmente um só episódio.
Com esta breve exposição do que é esse gênero textual, quais elementos
dele ajudariam a justificar que o texto lido é uma crônica?
O texto traz uma narrativa curta que trata de um fato do cotidiano:
amigas que se encontram e que, juntas, lembram-se de suas infâncias, por
meio de um símbolo do universo feminino, que é a brincadeira com boneca.
As comparações, a ironia, a adjetivação presentes no texto e especialmente a
última frase da crônica são escolhas linguísticas que apontam para uma visão
pessoal, subjetiva sobre a vida.

13.
Você conhece a história de “Barba Azul”, a que se refere a narradora
tratando dos irmãos de Cira? Procure saber que relação pode haver
entre essa história e a parte da crônica que trata dela.
A narradora-personagem faz um diálogo entre os dois textos
(intertextualidade), quando ressalta que os irmãos de Cira destruíam cada
boneca dela, como fazia Barba Azul, matando cada esposa que tinha.
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14.
Analise o parágrafo em que a cronista narra o que Dina relembra
de sua boneca. Que comparação a narradora faz que cria o humor
nesse trecho?
Quando Dina descreve sua boneca como um objeto duro, sem nenhuma
flexibilidade, a narradora compara o brinquedo a uma “soldada nazista”, “De
sentinela”, construindo, assim, um efeito de humor dada a rigidez de ambas:
boneca e soldada nazista.

15.
No trecho que traz as lembranças de Irene, há uma série de palavras
bem escolhidas pela narradora, para criar um clima: “nada mais havia”,
“os corpinhos não resistiram”, “restos de papelão encharcados”, (elas)
“mais tristes ainda”, “ restos mortais”. Que clima é esse?
As escolhas linguísticas ajudam a criar um clima de tristeza de Irene e irmãs
quando deixam a boneca ao relento numa noite chuvosa.

D18 - Reconhecer
o efeito de sentido
decorrente da escolha
de uma determinada
palavra ou expressão

16.
Como o humor é criado no trecho da crônica que trata da boneca
de Lídia?
O destrinchamento da boneca como se fosse um frango acabou sendo
utilizado pelos irmãos de Lídia, para fingirem que era a ave a ser comida
por eles.

17.

Comente a seguinte afirmação da narradora-personagem: “Assim
como minha infância, eles “(os bonecos)” se foram para sempre.”

D16 - Identificar
efeitos de ironia ou
humor em textos
variados

As lembranças de infância acabam por constituir uma profunda reflexão
da narradora-personagem sobre a efemeridade da vida e a efemeridade das
bonecas que tiveram; sobre os sofrimentos do tempo de criança preparandoas para os sofrimentos futuros, na vida adulta.

18.
Analise novamente o 1º parágrafo do texto, bem como o exercício
2 desta análise textual e comente sobre os acontecimentos engraçados e
os acontecimentos trágicos das lembranças das cinco amigas.
Ao final da leitura, já é possível o leitor perceber que a crônica já prenuncia,
no 1º parágrafo, as relações entre tragédia e humor, que se explicitam no
desfecho do texto.

19.
Depois de analisada a crônica, comente o título, novamente. O que
se alterou em sua análise inicial? Por quê?
O título “Cinco mulheres que (re)encontraram suas bonecas” é instigante
pelo jogo temporal que está embutido nele. Mulheres, que encontram suas
bonecas de infância, por meio de suas memórias, e que, a partir disso, revivem
sentimentos, emoções e pensam sobre a vida, em geral.
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Esfera jornalística
Artigo de opinião
A linguagem é uma forma de ação, pois, quando interagimos por meio
dela, também temos objetivos que queremos atingir e efeitos que queremos
causar, isto é, queremos atuar sobre o outro de uma determinada maneira
e não de outra. Sabemos que os sentidos de um texto — oral ou escrito —
são constituídos também por suas condições de produção, ou seja, tempo,
lugar, papéis representados pelos interlocutores, imagens que um tem do
outro, relações sociais, finalidades da interação verbal.
Na vida cotidiana, em diferentes situações, temos necessidade de convencer
o outro de que temos razão em determinado assunto. São exemplos disso:
uma conversa em que pretendemos convencer um amigo; uma carta de
reclamação pela compra de um produto com defeito; um texto escrito
em que defendemos uma posição sobre determinado assunto. Em nosso
dia a dia, são inúmeras as situações em que outras pessoas tentam nos
convencer de alguma coisa.
A atividade de quem argumenta consiste em expor razões que defendem,
justificam uma determinada ideia ou opinião. Quando existe comunicação,
existe alguma intenção de convencer, pois toda pessoa — quando se dirige
a outro, falando ou escrevendo — busca, com maior ou menor ênfase,
convencer ou o ouvinte ou o leitor de que a ideia que apresenta tem
fundamento. Podemos defender uma ideia, baseando-nos em nosso ponto
de vista pessoal, subjetivo. Podemos também enunciar nosso ponto de
vista, de uma perspectiva objetiva, buscando fundamentar nosso raciocínio
no que interessa ao interlocutor.
Nesse sentido, todo texto — falado ou escrito — tem alguma orientação
argumentativa. Em alguns textos, a intenção de convencer aparece de
maneira sutil, enquanto, em outros, essa intenção aparece explícita, como
na publicidade, por exemplo. Daí a importância de conhecer melhor como
se constrói uma argumentação.
O gênero textual “artigo de opinião” parte de uma discussão sobre temas
sociais controversos e trabalha com a sustentação, refutação e negociação
de tomadas de posição. Geralmente publicado em jornais, revistas, blogs e
outros portadores textuais, o artigo de opinião é um formador de opinião
do público leitor a respeito dos temas que mobilizam a sociedade.

Texto selecionado: “Direito sem ordem de chegada”
Antes da Leitura
Para um início de conversa, é importante sensibilizar os alunos apresentando
o artigo de opinião, destacando a proximidade desse gênero com a notícia
e a reportagem, pertencentes à esfera jornalística, incluindo, também,
editoriais, colunas, cartas ao leitor etc. É fundamental ensinar os alunos a
abordarem de forma crítica os textos presentes nessa esfera, pois, além de
trazer informações ao leitor, eles são formadores de opinião.
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Os artigos de opinião costumam circular em jornais, revistas, internet etc.
Em seções denominadas “opinião”, “tendências”, “pontos de vista” ou
“ensaio”, por exemplo. A periodicidade das matérias, geralmente, é semanal
e a responsabilidade pelo conteúdo das informações é do especialista ou
do articulista que escreveu o texto.
Seria interessante, antes de ler o artigo de opinião, discutir o título, “Direito
sem ordem de chegada”, e fazer questões que antecipem o conteúdo do
texto. Vale destacar que os títulos desses textos já anunciam o ponto de
vista do autor em relação ao tema ou à questão polêmica. Sendo assim,
é importante favorecer a discussão entre os alunos, problematizando os
argumentos levantados por eles a respeito do título, anotar as contribuições.

D4 - Identificar o
tema de um texto

Uma atividade que contempla o trabalho em função do suporte é a
pesquisa. Se possível, utilize a sala de informática para pesquisar com os
alunos artigos de opinião — em jornais e revistas eletrônicas ou mesmo
no jornal impresso. Aproveite para destacar as seções em que esse gênero
é publicado e discutir as características e o papel dos interlocutores,
geralmente, grupos de prestígio social, formadores de opinião e os leitores
que se interessam pelo tema abordado. O objetivo é fazer os alunos
perceberem onde estão localizados os artigos de opinião. Questioneos — Em que veículo de comunicação foi publicado o texto? Quem é o autor? Há
informações sobre ele? — entre outros questionamentos que contextualizam
o texto a ser lido.

Durante a leitura
Uma das possibilidades de leitura para início do trabalho com o artigo
de opinião é a leitura silenciosa dos alunos. Para isso, é oportuno indicar
os objetivos da leitura do texto em questão, com o propósito de ajudar
os alunos a compreenderem o texto globalmente, tendo em vista alguns
aspectos, como:
yy a relação título e o ponto de vista defendido pelo autor;
yy o assunto abordado no texto;
yy o objetivo do autor e quem poderia ser seu público leitor.
Outro encaminhamento interessante é solicitar aos alunos que leiam
o artigo, marcando com cores diferentes em cada parágrafo, palavras,
expressões ou frases do texto que melhor resumam o seu conteúdo.
Como a mediação do professor é imprescindível, após a leitura silenciosa
dos alunos, uma leitura compartilhada é bastante indicada. Ao longo da
leitura em voz alta, podemos apontar e comentar as pistas deixadas pelo
autor, retomando o texto, procurando explicitar certas escolhas linguísticas
e a tese defendida no artigo. Certas questões podem nortear essa atividade:

D9 - Diferenciar as
partes principais das
secundárias em um
texto

yy Os autores se referem a projetos de lei que estão em tramitação no
Congresso?
yy O que eles propõem? Qual é a questão polêmica?
yy No texto, os autores apresentam argumentos dos empresários favoráveis
às leis em tramitação. Que argumentos são esses? Qual é a posição
dos autores a respeito da crítica feita por empresários e produtores a
respeito da concessão de meia-entrada?
yy Qual é a posição dos autores a respeito da limitação da meia-entrada
a 40% dos ingressos?
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yy Que argumentos eles usam para justificar sua posição? Os autores
propõem uma alternativa para a política da meia-entrada, na tentativa
de oferecer uma solução para a polêmica?
A seguir, será apresentada uma análise do texto “Direito sem ordem de
chegada”, com o intuito de contribuir para as discussões que podem ser
realizadas durante a leitura. Não é necessário abordar todos os aspectos
de uma única vez, mas é importante priorizar as características da forma
composicional e estilo pertencentes a esse gênero.

Direito sem ordem de chegada
Título
Pablo Ortellado e Luciana Lima
Quem assina

Ponto de Partida

Dois projetos de lei em tramitação no Congresso propõem
a regulamentação nacional da meia-entrada para estudantes em
atividades culturais e esportivas - a qual já existe em alguns Estados.
A concessão de meia-entrada é criticada por
empresários e produtores com base em dois argumentos.
Tema

Dois argumentos
favoráveis aos
empresários

Questão polêmica
Posicionamento
dos autores

Justificativa da
posição assumida
contra-argumentos

Antecipação de um
possível argumento
contrário ao ponto de
vista dos autores
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Diferentes vozes no texto

O primeiro é o de que essa política seria uma ingerência sobre
a atividade empresarial, pois obrigaria o setor privado a subsidiar
os ingressos dos estudantes. O segundo é o de que os preços dos
ingressos estariam sobrevalorizados para cobrir os custos de uma
grande quantidade de meias-entradas fraudadas.
Para lidar com esses problemas, os projetos propõem
uma cota de 40% dos ingressos para meias-entradas. Além de
equivocada nos seus pressupostos, essa medida viola o princípio da
universalidade do direito e gera grandes iniquidades.
A alegação de que as políticas de meia-entrada interferem
na administração das atividades empresariais, obrigando o setor
privado a fazer política pública, não procede.
A política de meia-entrada introduz um mecanismo de subsídio
cruzado no qual os consumidores adultos subsidiam o consumo dos
jovens e dos idosos — setores com renda significativamente inferior.
Ao estabelecer sua política de preços, o empresário nada
mais faz do que transferir os custos da meia-entrada para os
não beneficiados. Quem subsidia o benefício, portanto, são os
consumidores adultos.
Por outro lado, a queixa de que a fraude é disseminada parece
ser verdadeira. As propostas em votação criam uma identidade
estudantil com cadastro e emissão controlados por entidades
estudantis.

Outra possibilidade, mais justa, seria retomar a proposta
defendida nas discussões iniciais do Estatuto da Juventude de
conceder o benefício a todos os jovens independente do vínculo
estudantil, já que o sistema de identificação por idade é mais difícil
de ser fraudado.

Sugestão para
solução da questão
polêmica

Mais do que evitar fraudes, a ampliação do benefício para
todos os jovens incluiria aqueles que não têm acesso ao ensino
superior, que são os mais vulneráveis não apenas do ponto de vista
da idade como também da classe social.
O principal argumento para limitar a meia-entrada a 40% dos
ingressos é o de que existe uma grande desproporção entre quem paga
o preço cheio e quem paga a metade, o que, na prática, duplicaria o
preço dos ingressos. Com a limitação, empresários argumentam que
os preços dos ingressos poderiam ser reduzidos em 35%.
No entanto essa promessa parte da falsa premissa de que os
preços são apenas decorrência dos custos. Na verdade, em uma
economia de mercado, os custos só determinam o patamar mínimo
dos preços, e o valor efetivamente praticado é aquele que maximiza
os rendimentos.
Como os consumidores estão acostumados ao patamar
de preços atual, o valor economizado com a limitação das meiasentradas tende a ser convertido em lucro empresarial — foi o que
aconteceu com a isenção de PIS/Cofins concedida ao setor editorial
em 2004: as editoras prometeram redução dos preços dos livros,
mas os preços permaneceram os mesmos, e o valor da isenção foi
incorporado pelas empresas.

Retomada do
argumento dos
empresários

Dados que
comprovam a defesa
dos autores

Além de provavelmente não baratear os ingressos, a limitação
das meias-entradas substituiria um mecanismo coerente e justo de
subsídio cruzado pelo princípio de que os últimos subsidiam os
primeiros.

Tese defendida

Se é verdade que em alguns eventos juvenis o percentual de
meias-entradas chega a 80% dos ingressos, então, com a cota, os
primeiros 40% que teriam direito ao benefício seriam subsidiados
não pelos adultos que têm mais renda, mas por outros jovens,
nas mesmas condições, que perderam seu direito apenas porque
chegaram tarde.

Os autores finalizam
o texto reafirmando a
posição defendida

PABLO ORTELLADO, 39, é professor de gestão de políticas públicas e do programa
de pós-graduação em estudos culturais da Escola de Artes, Ciências e Humanidades
(EACH) da USP.
LUCIANA LIMA, 28, é mestranda em estudos culturais na EACH.

veículo

quando

Fonte: Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/opiniao/2013/04/1269799pablo-ortellado-e-luciana-lima-direito-sem-ordem-de-chegada.shtml. Acesso em:
27 abr.2013.

Depois da leitura
Retomando-se o texto, mais uma vez, passo a passo, percebe-se que, na
introdução, nomeada de ponto de partida, os autores Pablo Ortellado
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D21 - Reconhecer
posições distintas
entre duas ou mais
opiniões relativas ao
mesmo fato ou ao
mesmo tema

D8 - Estabelecer
relação entre a tese
e os argumentos
oferecidos para
sustentá-la

D11 - Estabelecer
relação causa/
consequência entre
partes e elementos do
texto

e Luciana Lima criam um contexto para o texto, ou seja, anunciam ao
leitor o assunto - a tramitação dos projetos de lei no Congresso para a
regulamentação da meia-entrada para estudantes.
Logo em seguida, os articulistas trazem dois argumentos favoráveis
aos empresários e contrários à concessão de meia-entrada. Os autores
utilizam esses argumentos para encadear, no texto, a questão polêmica “os
projetos propõem uma cota de 40% dos ingressos para meia-entrada” e já a
partir daí apresentam argumentos contrários à posição dos empresários
e ao projeto de lei em tramitação no Congresso.
Para defender suas opiniões, os autores contra-argumentam, com
articulação de causa e consequência (com base no raciocínio lógico),
justificando a posição assumida. Apontam que são os consumidores
adultos que subsidiam o consumo dos jovens e dos idosos. Isso implica
dizer que o empresário estabelece a política de preços transferindo os
custos da meia-entrada para os adultos. Os autores procuram, com essa
alegação, comprovar que as políticas de meia-entrada não interferem na
administração das atividades empresariais.
Os articulistas apresentam um argumento contrário à concessão de meiaentrada aos estudantes, corroborando com os empresários no que diz
respeito às queixas sobre fraude na emissão das carteirinhas dos estudantes.
E sugerem a continuidade da proposta das discussões iniciais do Estatuto
da Juventude de conceder o benefício a todos os jovens, independente do
vínculo estudantil, já que o sistema de identificação por idade é mais difícil
de ser fraudado”.
Em seguida, retomam o argumento inicial dos empresários, que dizem
que os preços dos ingressos poderia ser reduzido em 35% caso limitasse a
meia-entrada a 40% dos ingressos. Para contra-argumentarem, os autores
selecionam uma série de argumentos com dados, fatos, exemplo de
argumento por evidência (baseados em provas concretas), que sustentam
ser uma promessa falsa de que “os preços são apenas decorrência dos
custos”. Comprovam também que, mesmo com “a isenção de PIS/Cofins
concedida ao setor editorial em 2004, as editoras prometeram redução dos
preços dos livros, mas os preços permaneceram os mesmos, e o valor da
isenção foi incorporado pelas empresas”.

D7 - Identificar a tese
de um texto

Esses contra-argumentos são refutados na tese defendida pelos autores
“além de não baratear os ingressos, a limitação das meias-entradas
substituiria um mecanismo coerente e justo de subsídio cruzado pelo
princípio de que os últimos subsidiam os primeiros”.
Os autores finalizam o artigo reafirmando a posição defendida dizendo
que, se os primeiros 40% tivessem direito ao benefício, não mais seriam
subsidiados pelos adultos que têm mais renda, mas por outros jovens, nas
mesmas condições, que perderam seu direito apenas porque chegaram
tarde, exemplo de argumento por exemplificação.
É importante ensinar aos alunos a forma composicional por meio da qual os
autores construíram a introdução (ponto de partida / questão polêmica),
o desenvolvimento (argumentos / contra-argumentos / tese), a conclusão,
e destacar o efeito de sentido dos argumentos para que possam construir
sentidos do texto lido. Apresentar os tipos de argumentos utilizados nesse
texto e em outros textos de opinião são possibilidades de pensar em formas
de argumentar que contribuam para adequação das intenções de persuasão
do interlocutor decorrentes das estratégias argumentativas desenvolvidas
pelos articulistas.
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É imprescindível comprovar que há opiniões favoráveis e contrárias sobre
a mesma questão polêmica, nesse caso, a cota de 40% dos ingressos para
meias-entradas, cada qual justificando sua posição com argumentos para
convencer o leitor. Para isso, os articulistas trouxeram ao texto diferentes
pontos de vista (empresários, editoras, estudantes).
Na construção de um artigo de opinião, assim como ocorre com outros
gêneros textuais, as palavras precisam ser escolhidas considerando os
efeitos de sentido e o tom que se quer dar ao texto. Esses efeitos podem
ser obtidos por meio de articuladores e conectores textuais: advérbios,
adjetivos, verbos, conjunções etc.
A seguir, há algumas sugestões de atividades com o texto “Direito sem
ordem de chegada” que podem ser desenvolvidas também com outros
artigos de opinião, escolhidos pelo professor, ou pelos alunos.

D15 - Estabelecer
relações lógicodiscursivas presentes
no texto, marcadas
por conjunções,
advérbios etc.

Observar e identificar como os autores relacionam os elementos
constitutivos da organização interna do artigo de opinião, que foram
destacados na análise do texto, contribui para um maior aprofundamento
do gênero textual em questão:
➔ questão polêmica;
➔ posicionamento favorável e/ou contrário dos autores;
➔

apresentação dos argumentos que sustentam a posição
assumida (tese);

➔ contestação dos argumentos;
➔ posição assumida;
➔ conclusão do texto.
Outro procedimento seria priorizar algumas discussões para
aprofundamento, como, por exemplo: Em que os autores se basearam para a
construção dos argumentos no texto?
Sugere-se explorar as relações de sentido que os articuladores textuais
ajudam a estabelecer em relação às partes do texto, e os conectivos que
dão coesão entre as frases. Chame a atenção para as palavras e expressões
em destaque (palavras negritadas no texto) que organizam a estrutura
da argumentação e as relações de sentido para a compreensão do texto
e a localização dos argumentos, da conclusão etc. Por exemplo: o uso
de articuladores com afirmações categóricas dos fatos como “além de
equivocada”, “não procede”. Já “na verdade” confere algo tido como uma
certeza, enquanto as expressões “se é verdade” e “provavelmente” indicam
uma probabilidade.
Há outros elementos linguísticos que acrescentam ou introduzem
argumentos: “além de”, “outra possibilidade”, “mais do que”. Outros
organizam argumentos: “primeiro”, “segundo”. Alguns têm valor
exemplificativo. Outros concluem com “então”. Há elementos que indicam
oposição: “mas”; também há os que indicam causa e/ou consequência:
“portanto”, “apenas porque”, “já que”. Citamos alguns dos recursos
linguísticos em que os autores do texto Direito sem ordem de chegada se
apoiaram para compor a argumentação do artigo.

D15 - Estabelecer
relações lógicodiscursivas presentes
no texto, marcadas
por conjunções,
advérbios etc.

Uma atividade interessante é propor a substituição das palavras destacadas
por outras que consigam, evidentemente, manter a coerência do texto.
Mais uma possibilidade é entregar um artigo de opinião com lacunas para
que os alunos preencham com os articuladores textuais.
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ELEMENTOS ARTICULADORES DO TEXTO

Marca a posição do autor

Além de equivocada, não procede

Indica certeza

Na verdade,

Organiza argumentos

Primeiro, segundo

Acrescenta argumentos

Indicar probabilidade

Além de, outra possibilidade, mais
do que, o principal argumento
Portanto, apenas porque, pois,
como, já que
Provavelmente, se é verdade

Indica oposição

Mas

Introduz conclusão

Então

Indicar causa e/ou consequência

Explore também o uso de construções verbais passivas no texto analisado
e o seu efeito de impessoalidade, em sequências argumentativas
como: “é criticada”, “é disseminada”, “estão acostumados”, “estariam
sobrevalorizados”, “tende a ser convertido”, “praticado”, “concedida”, “foi
incorporado”, “seriam subsidiados” etc.
Pode-se explorar ainda o uso dos verbos “de dizer”, como “empresários
argumentam” e “as editoras prometeram”, para introduzir diferentes vozes
trazidas pelo texto. Num artigo de opinião, as vozes tendem a se organizar
como num debate, assumindo funções específicas.
Em continuidade à análise dos aspectos discursivos e linguísticos,
discuta as impressões da turma. O texto, como objeto de ensino, oferece
algumas possibilidades de conexões ou interfaces com outras áreas do
conhecimento.
Algumas perguntas podem suscitar boas reflexões: Como as ideias que o
texto apresenta se relacionam com o que os alunos pensam sobre o assunto? Como
as proposições sustentadas pelos autores se relacionam com as de outros textos que os
estudantes conhecem?
Para tratar dessas e de outras questões, seria oportuno refletir sobre notícias
a respeito dos projetos de lei que propõem a regulamentação nacional da
meia-entrada para estudantes em atividades culturais e esportivas, em
tramitação no Congresso, na Câmara de Vereadores do nosso município,
na Assembleia Legislativa de nosso estado ou mesmo sobre notícias a
respeito de outras questões que interferem na vida social. Após a leitura
de algumas notícias, pode-se propor a elaboração de um resumo escrito,
utilizando todo o conhecimento que os alunos têm a respeito do que foi
discutido, lido, pesquisado na sala de aula, no laboratório de informática
e em outros espaços de estudo. Essa seria uma forma de avaliar o estudo
aprofundado do assunto.
yy Senado aprova projeto que garante meia-entrada para jovens
pobres e estudantes
http://noticias.uol.com.br/politica/ultimas-noticias/2013/04/16/
senado-aprova-projeto-que-garante-meia-entrada-para-jovens-pobrese-estudantes.htm

yy Em fase final de tramitação, projeto de lei da meia-entrada
agrada, mas pode causar polêmica

36

http://oglobo.globo.com/cultura/em-fase-f inal-de-tramitacaoprojeto-de-lei-da-meia-entrada-agrada-mas-pode-causar-polemica6927305#ixzz2W6GnlJKr

yy Produtores da área cultural falam sobre projeto que limita
meia-entrada
http://www.correio24horas.com.br/noticias/detalhes/detalhes-1/
artigo/produtores-da-area-cultural-falam-sobre-projeto-que-limitameia-entrada/

Podemos ampliar a leitura dos alunos por meio da reflexão sobre os
fundamentos e temas das Ciências Humanas, ao discutirmos direitos,
estatutos, lei em vigor, por exemplo: Como o mesmo tema foi abordado
em outra época? O projeto de lei inclui o idoso no limite de 40% na meiaentrada, mas o Estatuto do Idoso dá esse direito sem restrições desde 2003.
Será alterado o Estatuto, o idoso poderá perder esse beneficio? O que significa
o projeto de lei estar em tramitação no Congresso? Qual é o próximo passo?
Outra possibilidade é abordar a questão do acesso cultural e da mediação
cultural, ou seja, o que é considerado arte e cultura, quais são as estratégias
de aproximação com o tema (idas a teatros, museus, cinemas). Um ótimo
recurso é questionar os alunos sobre os espaços culturais que conhecem/
frequentam, o que esses espaços falam da cultura local e das pessoas que
os acessam.
Quanto aos aspectos econômicos do artigo, pode-se discutir de que forma
os empresários e os redatores do projeto em tramitação propuseram 40%
apenas de concessão da meia-entrada: que cálculos foram feitos para chegar a
essa porcentagem como eficiente para cobrir os gastos com o evento e obter lucro?
Anteriormente, como os empresários calculavam a bilheteria para cobrir os gastos
e obter lucro? Como não ter prejuízos e conceder a meia-entrada aos estudantes e
idosos? Os empresários argumentam que o preço dos ingressos poderia ser reduzido
em 35%, é possível garantir essa redução, considerando 40% da bilheteria como
meia-entrada?

A concessão de
meia-entrada para
estudantes existe,
no Brasil, desde a
década de 1930, mas
o benefício nunca
foi instituído por lei
federal. A matéria vem
sendo regulada por
legislações estaduais
e municipais. No caso
do idoso, o direito
à meia-entrada já
está garantido pelo
Estatuto do Idoso
desde 2003.

Para responder essas e outras questões poderiam ser pesquisados em um
evento qualquer: o valor de investimento, o valor do ingresso, o número de
ingressos, a receita da venda dos ingressos para calcular, por exemplo, qual
seria a margem de lucro (percentual) dos empresários com a nova regra de
vendas de ingresso; qual a média de pessoas que se utilizaram do recurso
de meia-entrada (quantidade e percentual) nos últimos eventos propostos
por um empresário específico; qual o valor do ingresso para o empresário
alcançar um lucro de 20% com o evento, aplicando a nova regra.
Os conteúdos relacionados ao tema Tratamento da Informação podem
contribuir para que os alunos resolvam situações problema envolvendo a
leitura e a interpretação de informações organizadas por meio de tabelas e
gráficos, observando e estabelecendo relações para compreender melhor
a situação apresentada; relacionem informações contidas em gráficos
e uma tabela e vice-versa; e desenvolvam sua capacidade de estimar,
formular opiniões sobre determinado assunto com maior conhecimento
e tomar decisões.
Para isso, são propostas, a seguir, algumas atividades em que os alunos
são incentivados a investigar como são considerados os números da meiaentrada. Essa atividade pode auxiliar o aluno a construir seus argumentos
sobre a proposta de lei discutida no artigo, bem como se posicionar em
relação aos argumentos apresentados no texto.
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1. Observe como a Federação Nacional das Empresas Exibidoras Cinematográficas
– FENEEC compõe o preço do ingresso do cinema:

D36 - Resolver
problema envolvendo
informações
apresentadas em
tabelas e/ou gráficos
D28 - Resolver
problema que envolva
porcentagem

Disponível em: http://www.senado.gov.br/comissoes/ce/ap/AP20071113_FENEEC_
RicardoDifini.pdf . Acesso em: 23 jun. 2013.

Considerando R$ 20,00 21o preço médio de ingressos de cinema na cidade de
São Paulo e a composição do valor do ingresso pela FENEEC; incluindo as
meias-entradas:
a) Qual é o valor gasto, em reais, com direitos autorais, impostos, operações,
aluguéis e lucro líquido por ingresso vendido com preço cheio?
Direitos autorais R$ 9,50, impostos R$ 3,10, operações R$ 2,50, aluguéis
R$ 3,20 e lucro líquido R$ 1,70.

b) Um empresário possui 6 salas de cinema com capacidade para 120
pessoas cada uma. Suponha que, no lançamento de um filme, ele tenha
vendido todos os ingressos e que 65% 32sejam meias-entradas. Calcule:
I. o lucro do empresário.
II. o lucro do empresário se todos os ingressos fossem vendidos com
preço cheio.
III. o lucro do empresário se apenas 40% dos ingressos fossem vendidos
como meia-entrada.
IV. o lucro do empresário se o preço cheio do ingresso fosse reduzido
em 35% e apenas 40% dos ingressos fossem vendidos com meiaentrada.

I. R$ 826,20			

III. R$ 979,20

II. R$ 1224,00			

IV. R$ 636,48

2 Valor definido em pesquisa realizada pelo Idec - Instituto Brasileiro de Defesa do
Consumidor, em janeiro de 2012.
3 Média obtida por estimativa da UCI, Reserva Cultural e FENEEC.
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É conveniente a utilização de uma tabela para organizar os dados necessários
para obtenção da resposta:
I

II

Preço do ingresso

R$

20,00

Meia-entrada

R$

10,00

R$

III

IV

20,00

R$

20,00

R$

13,00

----

R$

10,00

R$

6,50

Capacidade de
público nas 6 salas

720

720

720

720

Pessoas pagando
inteira

252

720

432

432

Pessoas pagando meia

468

0

Ingresso integral

R$5.040,00

Meia-entrada

R$4.680,00

Total arrecadado

R$9.720,00

Lucro líquido

R$ 826,20

288

288

R$ 8.640,00

R$ 5.616,00

R$ 2.880,00

R$ 1.872,00

R$14.400,00

R$11.520,00

R$ 7.488,00

R$ 1.224,00

R$

R$14.400,00
----

979,20 R$

636,48

c) No artigo de opinião “Direito sem ordem de chegada”, um dos argumentos
dos empresários é o de que limitar a venda de meia-entrada a 40% dos
ingressos permitiria uma redução do valor integral em 35%. Analise os
cálculos efetuados por você nos itens III e IV e verifique se o argumento dos
empresários é procedente.

É importante que os
alunos percebam que
não há garantia de
redução dos preços
dos ingressos pelos
empresários se o
Projeto de lei for
aprovado.

Respostas: Pessoal.

2. Uma pesquisa realizada pelo Instituto DATAFOLHA43em 3/5/2013, em
São Paulo, com 600 pessoas, revelou que 91% dos entrevistados são a
favor de os estudantes terem o direito de pagar meia-entrada em cinemas,
teatros, shows e outras atividades culturais e 96% dos entrevistados
são a favor do desconto para os maiores de 60 anos. O Estatuto da
Juventude, aprovado pelo Senado em abril deste ano, estabelece cota de
pelo menos 40% de ingressos vendidos como meia-entrada. O Projeto
ainda precisa ser votado pela Câmara, e divide opiniões. A limitação do
número de meias-entradas agrada a 51% dos entrevistados favoráveis
ao pagamento de meia-entrada, enquanto 40% se declaram contrários à
restrição da meia-entrada.
Complete a tabela a seguir com as informações contidas no texto:
TABELA – Pagamento da meia-entrada
Estudantes

Idosos

Favoráveis ao
pagamento de
meia-entrada

Contrários ao
pagamento de
meia-entrada ou
não opinaram

Favoráveis ao
pagamento de
meia-entrada

Contrários ao
pagamento de
meia-entrada ou
não opinaram

Entrevistados
(%)

91%

9%

96%

4%

Entrevistados

546

54

576

24

		

Fonte: DATAFOLHA

4 Fonte: http://www1.folha.uol.com.br/ilustrada/2013/05/1273811-91-dospaulistanos-sao-favoraveis-a-meia-entrada.shtml Acesso em 25 jun. 2013.
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TABELA – Limitação de meia-entrada

Entrevistados (%)
Entrevistados

Favoráveis à
limitação do
número de
meias-entradas
51%
306

Contrários à
limitação do
número de
meias-entradas
40%
240

Para finalizar as atividades propostas, seria interessante organizar um
debate considerando todas as discussões realizadas. A turma pode ser
dividida em dois grupos. Cada grupo deverá ficar sabendo que, ao aderir
a um dos lados, estará assumindo papéis sociais que implicam a defesa de
interesses distintos.
É importante discutir
previamente as regras
a serem seguidas
durante o debate:
não levantar o tom
de voz, respeitar a
vez de falar, entre
outras questões que
o professor quiser
pontuar. É importante
finalizar com uma
avaliação coletiva.

Por exemplo, no caso da discussão sobre a lei que restringe a cota de 40%
à meia-entrada dos estudantes, pode-se dizer que, de um lado, estão os
interesses dos empresários e, de outro, estão os dos estudantes e dos idosos.
Certamente, alguns deles vão reclamar de ter de defender um ponto de vista
em que não acreditam. Não importa se concordam ou não com a posição
que deverão assumir. Um dos objetivos da atividade é que desenvolvam a
capacidade de se colocar no lugar do outro, pois isso faz de alguém um
bom argumentador, capaz de levantar contra-argumentos para refutar
posições opostas.
Antes do debate, proponha que os grupos se reúnam por algum tempo para
retomar os argumentos levantados e discutir quais deles serão privilegiados.

Esfera escolar / divulgação científica
Artigo de divulgação científica
“Quem sou eu?“ “De onde viemos?” “Para onde vamos?” Essas e outras
tantas perguntas sobre a nossa origem, a humanidade sempre se fez e
faz ainda...
“De que o Universo é feito? Como é a Terra por dentro?” É possível criar
uma vacina contra o HIV?” “Como será o mundo-estufa?” Essas são, no
século XXI, algumas “perguntas sem respostas” das 125 que constam da
lista de uma revista científica chamada “Science”.
A ciência é uma forma de explicar o mundo e entendê-la faz parte do direito
de todo cidadão de uma sociedade democrática. No cotidiano, uma das
formas de saber é termos contato com textos de divulgação científica,
os quais aproximam o cidadão comum das discussões que as ciências —
naturais ou sociais — estão fazendo.
Ainda que haja diferenças nos métodos de pesquisa das ciências, há
características comuns nos textos para divulgação. Podemos destacar,
por exemplo: a proximidade com o leitor no uso de uma linguagem mais
coloquial; a finalidade de informar e explicar certos conceitos científicos
de forma clara; o uso de vocabulário preciso que não dê margem a
sentidos ambíguos.
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Texto selecionado: “A origem da vida na Terra”
O texto “A origem da vida na Terra” apresenta aspectos da história de
nosso planeta, com enfoque no surgimento e evolução dos seres vivos, o
que dialoga com diferentes áreas curriculares que também tematizam os
principais grupos de seres vivos e seus surgimentos no planeta.
Vamos destacar elementos próprios do artigo de divulgação científica,
considerando que sua função é dar a conhecer ao público em geral,
descobertas de estudos científicos em uma linguagem acessível. O texto a
ser lido divulga informações científicas, por meio de um relato histórico,
sobre a origem da vida na Terra.

D12 - Identificar a
finalidade de textos
de diferentes gêneros

Antes da leitura
Seguindo a abordagem de análise textual, com as estratégias de leitura
propostas nesta publicação, Antes da leitura, o professor pode iniciar a
atividade solicitando que os alunos observem o título do artigo e as imagens
presentes no texto, de forma a levantar hipóteses sobre o tema, a partir de
seus conhecimentos prévios sobre certos elementos do texto. O professor
pode direcionar a conversa por meio de perguntas: Do que poderia tratar
um texto com o título “A origem da vida na Terra”? Onde um texto com esse
título costuma ser publicado? A quem poderia interessar um texto como esse?
Como as imagens podem contribuir para o entendimento dos conceitos?

D4 – Identificar o
tema de um texto

Mesmo sabendo que o conceito de fósseis é tratado no interior do texto
A origem da vida na Terra, é importante que o professor o aborde antes da
leitura com os alunos, uma vez que é relevante para a compreensão geral
das informações da atividade

A origem da vida na Terra
Segundo cientistas, o planeta Terra foi formado há
aproximadamente 4,6 bilhões de anos. Na atmosfera havia muita
água, gases e relâmpagos. Quando esses três elementos se juntaram,
deram surgimento a diversas substâncias que começaram a fazer da
Terra um ambiente propício para a vida.
Os primeiros seres vivos que
existiram na face da Terra datam de
3,8 bilhões de anos, e os cientistas
os chamam de estromatólitos. Esses
primeiros seres vivos eram bem simples.
À medida que os anos iam passando,
eles iam evoluindo e, a partir deles,
outras formas de vida iam surgindo.
Milhões de anos depois surgiram os
organismos invertebrados. Segundo
pesquisadores, as esponjas foram
os primeiros animais invertebrados
a surgir na Terra, há 650 milhões
de anos; e há 520 milhões de anos
surgiram os primeiros vertebrados.

Autor: Dlloyd
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/
File:Sponge.JPG
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Autor: Ghedoghedo
Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Palaeocarcharias_stromeri.JPG

Você deve estar se perguntando, mas como é que os cientistas
conhecem essas informações? Pelo simples fato de todos esses
organismos terem deixado fósseis. Mas o que são fósseis? Fósseis são
evidências de que um organismo vegetal ou animal viveu na Terra,
tais como pedaços dos ossos, pegadas, impressões corporais etc.
Esses pesquisadores
possuem técnicas que
datam todo e qualquer fóssil
encontrado, por isso eles
sabem aproximadamente
há quantos anos aquele
organismo viveu na Terra.
Não se sabe ao certo
como surgiu a espécie
humana na Terra. Várias
são as teorias sobre o
seu aparecimento e a
sua evolução. Cientistas
acreditam que a espécie
humana surgiu entre 125 e
250 mil anos e foi evoluindo
aos poucos.
Autor: Aktron / Wikimedia Commons

Paula Louredo
Graduada em Biologia

Fonte: http://commons.wikimedia.org/wiki/File:Berl%C3%ADn,_
Mitte,_kostra_je%C5%A1t%C4%9Bra_v_Museum_f%C3%BCr_
Naturkunde.jpg

Fonte: Disponível em: http://www.escolakids.com/a-origem-da-vida-naterra.htm. Acesso em: 4 jul.2013. Adaptado.

Durante a leitura
O professor pode auxiliar os alunos a compreenderem por que algumas
datas do texto foram expressas usando algarismos, palavras e vírgula,
como, por exemplo, 3,8 bilhões.
Para isso, os alunos podem ser incentivados a pensarem na magnitude
desses números, uma vez que aparecem no texto datas expressas na ordem
de bilhões, milhões ou milhares de anos.
Podem ser propostos alguns questionamentos relacionados aos números,
de modo que os alunos percebam a importância das notações, dos
arredondamentos, o porquê do uso de notações compostas com palavras,
algarismos e vírgulas e percebam, também, que o número 3,8 bilhões, por
exemplo, é maior que o número 520 milhões.
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Em caso de necessidade, a solicitação da representação de todas as datas
usando apenas algarismos pode ser uma forma de ajudar os alunos a
compreenderem por que alguns números aparecem acompanhados de
palavras e vírgula e a perceberem sua ordem de grandeza.
A intenção é os alunos perceberem que a combinação algarismos-palavrasvírgula torna a notícia mais atraente e a comunicação da informação
explicitada no texto, imediata.
Para concluir a atividade, é interessante promover uma discussão para
sistematizar as formas de registro de um número em suas possíveis notações.
A sistematização permite que o aluno sintetize a discussão e se aproprie dos
procedimentos de como transformar um número apenas com algarismos
em notação combinada (algarismos, palavras e vírgulas) e vice-versa.
Outro encaminhamento interessante é compreender o texto analisando-o
por meio dos elementos constituintes do artigo de divulgação científica.
Esse gênero textual apresenta como objetivo levar ao leitor não especializado
os conhecimentos de determinada área garantindo a compreensão. Para
isso, expressa conteúdos e conceitos utilizando recursos linguísticos que
criam uma relação de proximidade entre os interlocutores e traduzem
aspectos de natureza técnica.
No texto “A origem da vida na Terra”, podemos observar o uso de alguns
desses recursos.
1. Referências diretas ao leitor em tom de conversa/menor formalidade. Há referências
como essas, por exemplo, em: “Você deve estar se perguntando, mas
como é que os cientistas conhecem essas informações?”
2. Uso de termos técnicos. No trecho “Fósseis são evidências de que um
organismo vegetal ou animal que viveu na Terra, tais como pedaços
dos ossos, pegadas, impressões corporais etc.”, podemos verificar
que, para construir a explicação de “fósseis”, um termo técnico, o
vocabulário foi selecionado do universo de um leitor escolarizado do
4º ano do ciclo II; e foram colocados exemplos.

D13 - Identificar as
marcas linguísticas
que evidenciam
o locutor e o
interlocutor de um
texto

3. Persuasão. Para dar crédito, prestígio aos fatos científicos relatados,
citações explícitas deixam emergir a voz do cientista, uma autoridade,
para comprovar a veracidade dos fatos discutidos ao longo do
texto. São marcas desse recurso: “Segundo cientistas...”, “Segundo
pesquisadores...”, “Cientistas acreditam...”
Algumas questões auxiliam nos aspectos citados anteriormente: O artigo
se aproxima de seu leitor ou adota um estilo distante e objetivo? Que trechos
justificam sua resposta? Que palavras são utilizadas no artigo para aproximar
os leitores?
O texto “A origem da vida na Terra” apresenta marcas de relato histórico,
evidenciadas pelo uso de verbos no pretérito perfeito (juntaram, deram,
começaram), de adjuntos adverbiais de tempo ordenados cronologicamente
(“...há aproximadamente 4,6 bilhões de anos”, “... datam de 3,8 bilhões
de anos.”, “À medida que os anos iam passando...”, “Milhões de anos
depois...” etc). Com a identificação dessas marcas, é possível diferenciar,
com os alunos, as características dos segmentos históricos das de divulgação
científica (verbos no presente, uso de definições etc).

D1 - Localizar
informações explícitas
em um texto

D15 - Estabelecer
relações lógicodiscursivas presentes
no texto, marcadas
por conjunções
advérbios etc

43

Depois da leitura
O professor pode pedir aos alunos para desenharem uma linha temporal,
na qual mostrem a história do planeta desde sua origem até os momentos
atuais, marcando os eventos citados no texto e desenhando os tipos de seres
vivos que surgiram nas datas indicadas. Esse é um momento em que pode
ser interessante trabalhar a ideia de evolução e extinção dos organismos.
Ao final do processo de leitura, o professor pode propor aos alunos algumas
perguntas:
1. Após a formação da Terra, quanto tempo se passou, aproximadamente, até o
surgimento dos primeiros seres vivos?
2. Quantos anos se passaram do surgimento das esponjas até o surgimento dos
vertebrados?
3. Todos os seres vivos do nosso planeta surgiram na mesma época? (Essa questão
é importante para os alunos perceberem que os seres vivos surgiram,
inicialmente, com uma organização simples, e os seres mais complexos
aparecem posteriormente).
4. O que aconteceu com esses seres vivos muito antigos que surgiram há milhões de
anos? (Nessa questão o aluno deve reconhecer o conceito de evolução,
percebendo que os seres vivos sofreram modificações e passaram por
processos de extinção, ao longo do tempo).
D20 – Reconhecer
diferentes formas
de tratar uma
informação na
comparação de textos
que tratam do mesmo
tema, em função das
condições em que
ele foi produzido e
daquelas em que será
recebido

5. Para ampliar a discussão e dialogar com o texto “A origem da vida
na Terra”, propõe-se a leitura da obra Geopoliticus Child Watching the
Birth of the New Man (Criança geopolítica assistindo ao nascimento de um novo
homem), de 1943, de Salvador Dalí. Os dois textos apresentam visões
diferenciadas sobre a temática.
A obra data do fim da Segunda Guerra Mundial e oferece diversos
significados relacionados a esse acontecimento. No ambiente de fim de
guerra, a população ansiava pelo nascer de um novo mundo e de um
novo homem, especialmente depois dos acontecimentos traumáticos
da experiência de conflito. Salvador Dalí mostra, no entanto, que esse
otimismo esperado pela população não está representado na obra. Ao
contrário, a pintura apresenta uma atmosfera de ameaça e tristeza.
Um procedimento interessante é iniciar discutindo a escolha do título da
obra Criança geopolítica assistindo ao nascimento de um novo homem. Depois,
explore com os alunos o primeiro olhar, as primeiras impressões, os
detalhes dos elementos presentes. Estabeleça relações quanto à escolha
das figuras humanas representadas na pintura, das cores, e à harmonia da
obra. Comente sobre o Surrealismo. É interessante apreciar cada objeto da
tela, buscando significar as escolhas de Salvador Dalí.
É possível discutir o tema principal da obra: um planeta Terra, aparentemente
plástico, rasgado vorazmente por um homem que tenta nascer dele, ou
mesmo, libertar-se dele. Abaixo do planeta, há um pano branco manchado,
talvez, de sangue, causado pelo rompimento do planeta. Apontando para
o mundo, há uma mulher nua e uma criança assustada.
A imagem pode ser relacionada ao nascimento, uma vez que o formato
oval do planeta se assemelha ao útero materno. Essa imagem traz a visão
artística, diferente da visão científica, da origem da Terra e da necessidade
da criação de um mundo novo, após todos os acontecimentos traumáticos,
ao final da Segunda Guerra Mundial, fato histórico que muito abalou o
mundo, que é “traduzido” por Dalí em toda sua expressividade estética.
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Geopoliticus Child Watching the Birth of the New Man
Oil on canvas, 1943
@Salvador Dalí. Fundación Gala-Salvador Dalí, (Artist Rights Society), 2013
Collection of the Salvador Dalí Museum, Inc., St. Petersburg, FL, 2013

Cultura corporal
Texto selecionado: “Cem anos na máquina do tempo”
Entre as formas culturais de cada grupo encontram-se as práticas
corporais da intencionalidade comunicativa da motricidade
sistematizada, construída no seio de cada grupo social, diversificandose nas muitas combinações pelo confronto com outros grupos.
Esse patrimônio histórico-cultural se fixou pelas expressões hoje
conhecidas como brincadeiras, esportes, ginásticas, lutas, danças e
outras manifestações culturais expressas pela motricidade humana.
Nessa perspectiva cultural, é possível romper com uma ação pedagógica
de caráter exclusivamente prático e ampliar o leque de possibilidades
para leitura e tematização, não só da vivência motora, como, também,
dos diversos saberes e sentimentos relacionados às práticas corporais.
Há também a perspectiva de contribuir com o esforço coletivo de
construção de uma prática pedagógica que, além de permitir a reflexão
crítica da realidade, seja canal privilegiado de produção de cultura.
Nesse sentido, vislumbramos a interface entre Educação Física e outros
componentes curriculares a partir de uma proposta que se constitui de:
1) relato histórico – “Cem anos na máquina do tempo” - de Henrique
Nicolini, que contextualiza as transformações urbana, social, econômica
e cultural bem como um universo de manifestações corporais que vão
sendo ressignificadas ao longo da história; 2) análise do texto visando a
compreensão global da leitura; 3) atividade temática: Capoeira: dança,
jogo ou luta?
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Antes da leitura
Seria interessante, antes de ler “Cem anos na máquina do tempo”, explorar
com os alunos o título e o portador em que foi publicado para fazer
antecipações do assunto de que trata o texto. Discutir as especificidades
do gênero textual “relato histórico”, geralmente pouco conhecido ou
repertoriado, com certeza será significativo para a compreensão.
O relato histórico geralmente é escrito por cientistas, historiadores,
sociólogos, antropólogos, jornalistas com o intuito de divulgar o
conhecimento histórico. Apresenta marcas específicas da esfera científica
como explicações, citações, utilização de fontes, dados históricos,
documentos etc.
“Cem anos na máquina do tempo”, relato escrito em 2001 por Nicolini, tem
potencial para subsidiar discussões e análises de modo a despertar, tanto
no professor quanto nos alunos, o interesse e a curiosidade em identificar
aspectos sócio-históricos referentes às brincadeiras, ao esporte, às lutas, às
ginásticas e às danças, relacionando-os com a prática.

Cem anos na máquina do tempo
Henrique Nicolini

O filósofo grego Heráclito de Éfeso impressionava-se de tal
maneira com o perpétuo fluir e a permanente modificação das coisas
que o cercavam, a ponto de afirmar que ninguém pode tomar banho
duas vezes no mesmo rio porque, momentos depois, nem a pessoa,
nem o rio eram os mesmos.
Esse sentido heraclitiano de transformação do mundo exterior
do próprio ser humano fez-se sentir, de forma acentuada e intensa,
no que se refere ao rio Tietê. Sem dúvida, a cada ano transcorrido no
último século, o rio e tudo o que girava em torno dele não eram os
mesmos.
O esporte e o município de São Paulo, nos seus primórdios,
eram tão diferentes dos dias de hoje, que, para poder compreendê-lo
no seu estágio original, precisamos tomar emprestada a máquina do
tempo de Steven Spielberg, do filme De Volta para o Futuro e procurar
navegar nos contornos do rio. É fundamental tentar entender o
esporte da época dentro de um contexto amplo, considerando as
características urbanas, sociais, econômicas e psicológicas, típicas de
uma cidade que acabava de emergir do período imperial e vivia os
primeiros anos de república.
A atividade esportiva, originária de outras culturas, acabava
de cruzar o oceano rumo a uma São Paulo que hoje não existe mais,
cidade de cuja aparência pouco ou nada ainda resta. Enquanto
no Velho Mundo a maioria das edificações sempre foi preservada,
aqui tudo se demoliu e se refez, num perpétuo transformar-se,
numa reciclagem imobiliária que caracteriza o Brasil e a maioria das
comunidades do Novo Mundo. Estamos hoje numa cidade que não
seria nunca reconhecida por alguém que tivesse vivido na virada do
século extinto em 1900.
O primeiro passo é conhecer as razões que motivaram os
pioneiros do esporte para a escolha da Chácara Floresta, um ponto
geográfico com características específicas, como polo ou primeiro
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motor da nossa história. Tal decisão acabou transformando a velha
Ponte Grande em célula-mater da atividade esportiva no Estado e
provocou um impacto na cultura regional paulistana pela introdução
de um novo valor social, inexistente até aquela época, representado
pela prática desportiva, ainda desconhecida.
Para que se tenha uma dimensão da magnitude dessa escolha,
basta lembrar que, no momento em que a história registrava as
primeiras manifestações do esporte da nossa cidade, os escravos
ainda tinham as marcas dos grilhões do cativeiro e começavam a
respirar as primeiras golfadas do ar da liberdade numa república que
engatinhava. Nessa época, grande porcentagem das casas era feita
de taipa socada e o sistema de transporte tinha como combustível o
capim-gordura. O rio Tietê, de difícil transposição, era o obstáculo
ao desenvolvimento da zona norte desde a fundação da cidade. Suas
várzeas, em alguns lugares, chegavam a dois quilômetros de largura na
época das cheias, um verdadeiro mar. A área ribeirinha era formada
por sítios, chácaras e fazendas, responsáveis pelo abastecimento de
São Paulo.
Todo esse bucolismo, pela ação dos pioneiros do esporte,
foi se transformando fisicamente, tanto pela sucessiva construção
de estruturas e instalações que permitiram a prática do remo e da
natação, quanto pelas obras que levaram ao aparecimento dos
clubes precursores. Em poucas décadas, uma nova cultura floresceu
na vida da cidade, um degrau galgado na escada infinita em direção
à plena civilização.
Essa análise, sem dúvida, nos levará a respeitar o mérito da ação
dos desbravadores. Permitirá compreender a intensidade do ideal dos
primeiros remadores e nadadores e verificar como aquele entusiasmo
inicial gerou um valor sociocultural que hoje é universalmente aceito
como instrumento de saúde e recreação e que, mais recentemente
ainda, está gerando milhões (ou bilhões) de dólares.
Pena que toda aquela água que passou debaixo da ponte
tenha carregado consigo muito da pureza original do sonho e da
determinação dos bandeirantes do esporte.
Fonte: NICOLINI, H. Tietê: o Rio do Esporte. São Paulo: Phorte, 2001. (p. 3-6)

Durante a leitura
Ler o texto, tendo em vista algumas questões, como:
1. O que é sugerido pelo título?
2. Quais são as informações principais em cada um dos parágrafos?
3. A quem se refere o termo pioneiros do esporte, que está no 5º parágrafo
do texto?

D2 - Estabelecer
relações entre
partes de um texto,
identificando
repetições ou
substituições que
contribuem para a
continuidade de um
texto

Depois da Leitura
A leitura desse texto também é fruto das experiências e conhecimentos
de que dispõe o leitor, do momento histórico em que ocorre a leitura e
também da mediação do professor. Sendo assim, cabe ao professor propor
algumas questões, oralmente ou por escrito, com a finalidade de discutir e
registrar coletivamente a contribuição de todos.
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O professor pode instigar os alunos a falarem sobre as impressões pessoais,
provocar uma reflexão acerca das mudanças percebidas por eles no entorno
da escola e da casa em que moram, considerando também questões, como:
1. O que pode ter motivado Henrique Nicolini a escrever sobre essa temática,
considerando que esse texto foi publicado no livro Tietê: o Rio do Esporte para
construir o relato?
2. É possível considerar o relato histórico um registro neutro, que apenas descreve
os fatos, sem levar em conta a opinião do autor? Por quê?
Outro procedimento interessante é apresentar alguns recursos usados para
tornar o texto mais confiável, características presentes em relatos históricos.
Entre esses recursos podemos destacar a textualização de discursos citados
ou relatados:
D15 - Estabelecer
relações lógicodiscursivas presentes
no texto, marcadas
por conjunções,
advérbios etc.

yy “O filósofo grego Heráclito de Éfeso...”
yy “Esse sentido heraclitiano...”
yy “A máquina do tempo de Steven Spielberg...”
Outro aspecto que pode ser explorado são os marcadores textuais da
ordenação temporal linear:
yy “A cada ano transcorrido no último século...”
yy “Nos seus primórdios...”
yy “Enquanto no Velho Mundo...”
yy “Até aquela época...”
yy “Em poucas décadas...”
É possível, ainda, abordar as relações de causa e consequência entre os
fatos relatados e os dados em ordem cronológica:

D11 - Estabelecer
relações de causa/
consequência entre
partes e elementos do
texto

yy 5º Parágrafo - “Tal decisão acabou transformando a velha Ponte
Grande em célula-mater da atividade esportiva do Estado e provocou
um impacto na cultura regional paulistana pela introdução de um
novo valor social, inexistente até aquela época, representado pela
prática desportiva, ainda desconhecida.”
yy 7º Parágrafo – “ Todo esse bucolismo, pela ação dos pioneiros do
esporte, foi se transformando fisicamente...”
yy 8º Parágrafo – “Permitirá compreender a intensidade do ideal dos
primeiros remadores e nadadores e verificar como aquele entusiasmo
inicial gerou um valor sociocultural que hoje é universalmente aceito
como instrumento de saúde e recreação e que, mais recentemente
ainda, está gerando milhões (ou bilhões) de dólares.”

D14 - Distinguir
um fato da opinião
relativa a esse fato

Também podem ser explorados os recursos que revelam a opinião ou a
posição sobre a questão abordada
yy “... cidade de cuja aparência pouco ou nada ainda resta.”
yy “... novo valor social, inexistente até aquela época...”
yy “... um degrau galgado na escada infinita em direção à plena
civilização.”
yy “Pena que toda aquela água que passou debaixo da ponte tenha
carregado consigo muito da pureza original do sonho e da
determinação dos bandeirantes do esporte.”
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yy “Estamos hoje numa cidade que não seria nunca reconhecida por
alguém que tivesse vivido na virada do século extinto em 1900.”
Em continuidade ao Depois da leitura, outra atividade seria organizar as
informações do texto em uma linha do tempo. Pode-se solicitar aos alunos
a elaboração de um quadro com os períodos históricos ou expressões que
situam as informações no tempo e ao lado das informações mais relevantes.
Pode-se propor também a organização de um painel de fotos que permita
visualizar as mudanças ocorridas no bairro e na cidade, especialmente os
espaços disponíveis no entorno para a prática das manifestações corporais.

Capoeira: corpo em movimento
O professor de Educação Física pode desenvolver com os alunos a temática
– Capoeira – que oferece possibilidades para ensinar e aprender/vivenciar/
analisar/reconstruir as manifestações da cultura corporal. É apenas
sugestão, certamente o professor pode identificar e desenvolver outras
propostas considerando o contexto da escola e da comunidade educativa.
Entre as manifestações corporais mais difundidas: esportes, lutas,
brincadeiras, ginásticas e danças, sugerimos atividades didáticas que
venham a contribuir para aprofundar e ampliar os conhecimentos acerca
da Capoeira.
É interessante iniciar a atividade com uma roda de conversa para tentar
identificar qual é a representação de capoeira que os alunos possuem.
É importante registrar as respostas dos alunos. Pode-se questionar o
aluno, por exemplo: o que é capoeira para você? O que você sabe sobre essa
manifestação corporal? Qual é o grupo que pratica capoeira e quem são essas
pessoas para você? Onde se pratica capoeira no seu bairro? Você conhece
algum capoeirista?

Mapear é a ação
política de identificar
as manifestações
corporais disponíveis
aos alunos bem
como levantar os
conhecimentos que
eles possuem sobre as
mesmas.

Na Internet, é possível encontrar muito material sobre Capoeira. É
recomendável selecionar textos que apresentam histórico, conceitos,
pessoas que jogam a capoeira, elementos específicos dessa manifestação
corporal, vestimentas e outros julgados necessários. É possível imprimir
os textos e entregar para os alunos trabalharem em grupos. Talvez seja
interessante solicitar a cada grupo uma tarefa diferente (um grupo pode se
ocupar de sintetizar o histórico; outro, de fazer um levantamento dos golpes
utilizados etc) e, em seguida, promover a socialização dos resultados das
investigações dos grupos e ampliar a discussão com os dados registrados
na atividade anterior, de modo que todos os alunos tenham chances de
aprofundar os conhecimentos sobre o tema.
Nesse momento, considera-se que o convite para a vivência da roda de
capoeira será muito bem aceito por boa parte dos estudantes. De início,
deixe-os à vontade para que possam se expressar livremente e, depois, com
a ajuda do grupo que investigou os movimentos da Capoeira, promova a
experimentação dos golpes pesquisados.
Hoje, a Capoeira está mais difundida, portanto, não será difícil conseguir
o abadá (roupa utilizada para a prática) para levar para a aula, mas, se
for o caso, pode-se projetar imagens para iniciar uma discussão com os
alunos problematizando, por exemplo: como as cores utilizadas na graduação
indicam a hierarquia dentro dos grupos de capoeira? Qual a necessidade do uso
de uma vestimenta específica? Como vestidos de um modo diferente ou todos com
o uniforme escolar conseguem vivenciar a capoeira na prática?
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Para que os
alunos tenham a
oportunidade de
acessar diferentes
discursos sobre
capoeira, é muito
importante que
assistam a outros
filmes sobre o tema.
O prof. Marcos Ribeiro
das Neves da EMEF
D. Pedro I da DRE
Jaçanã/Tremembé
indica o filme “Mestre
Pastinha, uma vida
de capoeira”. É um
documentário dirigido
por Antônio Carlos
Muricy, que relata a
trajetória de um dos
maiores Mestres de
Capoeira, Vicente
Ferreira Pastinha. Esse
filme é um bom texto
para a interpretação
da Capoeira de
Angola ou Capoeira
Tradicional.

Em seguida, é hora de um bom filme. São vários os que tratam do tema.
Sugere-se, nessa etapa, o filme “Capoeira Iluminada”, de Luiz Fernando
Goulart, que conta a história de Mestre Bimba e que apresenta sequências
de golpes para o treino, diferentes toques de berimbau e outras formas de
graduação. O filme também traz algumas informações sobre a chegada do
negro ao Brasil, suas dificuldades e um pouco de sua trajetória no início
do século XX. Para melhor leitura e interpretação, sugerem-se algumas
questões que podem contribuir para compreensão do filme:
Qual é a ideia central do filme? Há diferentes discursos sobre religião? Por que a
Capoeira Regional foi criada e como Mestre Bimba fez isso? Qual é a justificativa
que Mestre Acordeon apresenta sobre os instrumentos na roda de Capoeira
Regional? Como é a vestimenta dos capoeiristas na roda de Capoeira Regional?
Quais eram as dificuldades que os negros tinham para sobreviver na época
em que chegaram ao Brasil? Como os negros chegaram ao Brasil? Identifique,
durante o jogo de capoeira mostrado no filme, tipos de golpes que vocês ainda
não vivenciaram.
Caso seja possível reservar a sala de Informática Educativa de sua escola,
podem ser propostas as seguintes atividades: retomada com os alunos das
informações extraídas do filme e a localização do jogo Fight 3 na internet.
Enquanto os alunos estiverem jogando, pode-se caminhar por entre as duplas
e problematizar questões que julgar necessárias. É importante o professor
se atentar àqueles alunos que tiveram dificuldades ou recusaram-se a
desenvolver a vivência prática no espaço externo, também é imprescindível
observar como eles estão se comportando no “ambiente virtual”.
Novamente no espaço externo, pode-se promover a escuta e discussão de
algumas músicas de capoeira. A partir disso, é interessante provocar os
alunos a identificarem, nas letras das músicas, a trajetória dos capoeiristas,
seus feitos e sua relação com a libertação dos negros na época da escravidão,
assim como toques específicos que caracterizavam a luta.
Acredita-se que, com tantas leituras, análises, discussões e produções,
os alunos tornam-se mais desinibidos e a roda de capoeira pode fechar o
trabalho com chave de ouro.

Foto: Marcos Ribeiro das Neves

E com um gostinho de quero mais, sugere-se a elaboração de um portfólio
digital e também a elaboração de um minidicionário de Capoeira que
poderá compor o acervo da sala de leitura da escola.

Problematizando a capoeira na EMEF D. Pedro I (Acervo pessoal)
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Jogo e interface curricular

Um jogo pode possibilitar a conexão entre conteúdos de diferentes áreas
de conhecimento. Nesse sentido, enquanto o contexto e as condições
nas quais o jogo é desenvolvido possibilitam a discussão de situações
relacionadas à diversidade étnica e cultural, a leitura das regras permite
a interpretação de diferentes linguagens e o desenvolvimento da
expressão oral.
Sabemos ainda que a existência de um vencedor transforma o jogo
em uma situação que exige dos jogadores a utilização de estratégias,
o estabelecimento de planos, a execução de jogadas e a avaliação de
sua eficácia.
E mais: o fato de o jogo contemplar dois ou mais jogadores também
possibilita a percepção da importância de cada participante na sua
realização, o respeito às regras e ao adversário, atitudes que, associadas
à cooperação, são essenciais para o bom desenvolvimento da situação
do jogo.
O desenvolvimento de um jogo nas aulas pode ser visto como uma atividade
muito significativa e possibilita uma interface entre as diferentes áreas
do conhecimento. A atividade de jogar envolve regras, procedimentos,
planos, estratégias, competição, raciocínio hipotético entre outros. Por
se tratar de uma atividade desenvolvida socialmente, trazê-la para sala de
aula permite reconhecimento e aproximação entre os conhecimentos a
serem aprendidos na escola com os conhecimentos advindos das relações
e interações sociais dos alunos.

Jogo selecionado: Xo Dou Qi
O Xo Dou Qi é um jogo de estratégia, da cultura mundial, também conhecido
como Jogo da Caça ou Jogo da Floresta. Trata-se de um jogo de tabuleiro, de
origem chinesa, semelhante ao xadrez: as peças, que representam animais,
têm movimentação distinta umas das outras, e também valores diferentes
entre si. O objetivo é enfrentar animais de diferentes forças e perigos para
atingir o alvo, que é o covil do adversário.
O jogo é valorizado culturalmente na China porque ensina a correr riscos
e avançar ou recuar na hora certa, preparando os jogadores para a vida.
Na apresentação do jogo, é interessante discutir a valorização das peças, o
tipo de movimentação que fazem e por que o elefante é vencido pelos ratos.
Segundo lendas chinesas, eles podem entrar no corpo do elefante pelas
suas grandes orelhas e matá-lo.
Crianças, adolescentes e adultos convivem com as regras de jogo, como
gênero textual, nas mais diferentes situações, seja jogando dentro ou fora de
casa sozinhas, em grupos, seja manipulando tabuleiros, dados e cartas. Nas
regras de jogo, predomina o tipo de texto instrucional que orienta os passos
dos jogadores para poderem jogar, como, por exemplo, o Xo Dou Qi.
A função desse gênero é apresentar um conjunto de informações (peças,
modos de jogar, objetivos) e instruções de maneira organizada, obedecendo
uma ordem sequencial ou temporal. Nesse caso, a aprendizagem do gênero
se dá em vários momentos: na exploração dos materiais que compõem os
jogos (peças, organização do tabuleiro), na negociação com os colegas,
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na prática do jogo, na construção das táticas e estratégias para jogar, na
reflexão sobre as ações realizadas e as regras.
As características específicas desse gênero, como, por exemplo: lista de
objetos a serem utilizados (tabuleiro, 8 peças para cada time); explicitação
dos objetivos (atingir, em primeiro lugar, o covil do adversário) e
desenvolvimento das instruções: verbos no imperativo (cada jogador ou
dupla de jogadores devem sentar-se em frente ao seu covil) para orientar
as ações dos jogadores; ilustrações para auxiliar o leitor na compreensão
das regras; utilização de substantivos e numerais para composição das
listas (o jogo, as três casas). É fundamental que as instruções sejam,
preferencialmente, curtas, objetivas, apresentadas em tópicos.
A atividade social chamada jogo é considerada, por alguns autores, como
uma atividade matemática que está presente em diferentes culturas e é uma
dentre outras atividades matemáticas das quais todos os povos e todas as
culturas participam e as quais todos os povos desenvolvem.
D1 - Identificar
a localização/
movimentação de
objeto em mapas,
croquis e outras
representações
gráficas

Nesse jogo de estratégia, o aluno construirá seu tabuleiro e desenvolverá
algumas habilidades de atenção, de localização, de movimentação e de
previsão. É interessante que todos os alunos construam seu tabuleiro e
suas peças para que possam levá-lo para casa e jogar com a família e com
os amigos.
Um pouco sobre o jogo
O jogo trata as peças com hierarquia, mas há efeitos das regras que
determinam o equilíbrio entre os jogadores. O elefante, por exemplo, que
é o mais valioso, pode ser eliminado pelo rato, o de menor valor, que é o
único animal com permissão de ficar nos lagos.
Ele pode ser jogado em qualquer ocasião, mas devem ocorrer ao menos
três partidas porque o jogo é complexo e é preciso jogar várias vezes para
que o jogador elabore as suas próprias estratégias. As partidas podem ser
disputadas por dois alunos ou por dupla contra dupla. A segunda opção é
mais conveniente, para que os elementos de uma dupla conversem entre si
para decidir estratégias.
Objetivo: atingir em primeiro lugar o covil do adversário.
Material necessário: 1 tabuleiro para cada grupo de jogadores e 8 peças
para cada time. Para o tabuleiro, será necessário papel cartão ou cartolina;
lápis ou canetas coloridas; massa de moldelar ou argila.
O desenho e o tamanho do tabuleiro devem ser decididos pelos alunos,
e também a decoração. É um bom momento para conversar sobre o
uso dos desenhos e a funcionalidade do tabuleiro, bem como escolhas
pessoais de cores.
As peças e seus devidos valores são, para cada time:
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
yy
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1 elefante (8)
1 leão (7)
1 tigre (6)
1 urso (5)
1 porco (4)
1 macaco (3)
1 gato (2)
1 rato (1)

O tabuleiro é um
quadriculado 7x7, no
qual estão localizados
os covis e os dois
lagos, as armadilhas e
as posições das peças.

Na figura a seguir, é possível visualizar o tabuleiro para o jogo e as peças:

Lago

Covil

Armadilha

As 8 peças de cada time devem ter formato ou cores distintas para não
atrapalhar a identificação durante a movimentação das peças. Os alunos
podem preferir usar botões ou tampinhas de plástico e colocar figuras ou
marcações sobre elas.
Para começar o jogo
Para que o jogo aconteça, é preciso que os alunos entendam as regras e
conversem sobre elas. O time que inicia o jogo é decidido por sorteio.
Cada jogador – ou dupla de jogadores – deve sentar-se em frente ao seu
covil.
O jogo se inicia com as peças distribuídas observando as posições marcadas
no tabuleiro, mas cada peça de mesmo valor deve estar, no tabuleiro, em
posição simétrica à do outro. Cada jogador, na sua vez, move uma das
peças seguindo as regras de movimentação e de captura. Ganha o jogo
aquele que conseguir atingir em primeiro lugar o covil do adversário.
Movimentação das peças
É a mesma para todos os animais: eles podem avançar uma casa para
frente, para trás ou para o lado, nunca para a diagonal.

		

Assim pode 		

Assim não pode

Regras do jogo
yy As casas que compõem os lagos são obstáculos instransponíveis para
o elefante, o urso, o macaco, o porco e o gato. O rato é o único animal
que pode ser colocado numa casa dentro de um lago e percorrê-lo casa
por casa.
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yy O leão e o tigre podem saltar os lagos, na direção horizontal e nunca
na vertical, tomando como referência a casa do covil. Se um animal
mais fraco ou de mesmo valor estiver na casa de aterrissagem do salto,
será capturado. Mas a presença do rato no lago e na linha do centro
impedirá esse movimento. Não é permitido repetir a mesma posição
para um mesmo animal três vezes em seguida.
yy A captura das peças se dá do seguinte modo: se um animal mais forte
chegar a uma casa ocupada por um animal mais fraco, este último é
capturado. A única exceção é o enfrentamento entre o rato e o elefante
- um pode capturar o outro, ou seja, o primeiro que se mover captura
o outro. Animais de mesmo valor também podem ser capturados – um
gato pode capturar outro gato, por exemplo. O rato pode capturar o
rato adversário dentro do lago. Mas ele não pode atacar o adversário
se não estiver em outra casa dentro do lago.
yy As três casas marcadas em volta de cada covil são armadilhas que
os protegem. Todo animal que entrar numa dessas casas do campo
adversário precisa tomar cuidado, pois ele pode ser capturado por
qualquer animal adversário.

D1 - Identificar
a localização/
movimentação de
objeto em mapas,
croquis e outras
representações
gráficas

Durante as três primeiras partidas, é necessário identificar se os alunos
compreenderam as regras do jogo. Ao final de três partidas, o professor
pode desenhar o tabuleiro na lousa de modo que as colunas estejam
orientadas pelas letras do alfabeto e as linhas por números, propondo
alguns questionamentos com relação à posição dos animais, tanto no inicio
da jogada, quanto depois de algumas movimentações durante o jogo.
A

B

C

D

E

F

G

1
2
3
4
5
6
7

Ao final de três partidas, é importante que haja uma reflexão coletiva
sobre o jogo, a localização e a movimentação das peças, seus valores – e o
significado cultural de cada um – o que pode ser orientado por perguntas
simples, como:
Você gostou do jogo? Mudaria alguma regra? Qual?
Se para a movimentação das peças fosse possível o movimento em diagonal, você
acha que o jogo melhoraria ou ficaria mais difícil?
Você mudaria os valores das peças? De que modo? Por quê?
A movimentação das peças depende do quê? E a captura?
Você estabeleceu alguma estratégia de movimentação ou de proteção de peças?
Como?
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Com a ajuda dos alunos, é interessante que o professor oriente a escrita
de um conjunto de dicas para a resolução de problemas, induzidas pela
questão:
“O que nós aprendemos sobre estratégias de resolução de problemas,
movimentação e localização com o jogo Xo Dou Qi?”

É importante que os alunos percebam que...
- A movimentação de cada peça depende da localização e do valor de
outras peças.
- A localização e a movimentação de peças dependem de referências.
- Como qualquer situação problema, o jogo se desenvolve com desafios
que requerem tentativas, previsões e ajustes de estratégia. A percepção das
referências para localização e movimentação é essencial para o estabelecimento
das estratégias.

55

Capítulo 4

A metodologia da Resolução
de problemas: algumas
possibilidades aritméticas,
algébricas, métricas,
geométricas
O capítulo 4 retoma e amplia as ideias sobre a Metodologia da Resolução
de Problemas apresentadas no capítulo 2.
As atividades deste capítulo foram organizadas com a intenção de
desenvolver nos alunos atitudes típicas da Matemática: a identificação, a
leitura e a resolução de problemas; a identificação de padrões e a percepção
de generalizações; a elaboração de hipóteses e a utilização de exemplos,
contraexemplos ou argumentos lógicos para validá-las ou refutá-las.
Ao se envolverem na resolução de problemas relacionados a conteúdos dos
blocos temáticos Números e Operações, Grandezas e Medidas e Espaço e Forma,
os alunos têm a oportunidade de refletir sobre os procedimentos para
resolvê-los, relacionando-os ao conhecimento que já possuem e, ao mesmo
tempo, constituindo-se no fundamento para a sua ampliação.
Todos os problemas propostos nas atividades deste capítulo são apenas
possibilidades de concretização, em sala de aula, dos princípios da
Metodologia da Resolução de problemas. Sendo assim, podem ser
substituídos por outros, mais significativos para os alunos.
A indicação de agrupar os alunos em duplas ou quartetos também é uma
sugestão, justificada pelo fato de que essa organização favorece, em cada
aluno, o desenvolvimento do respeito ao pensamento dos demais colegas
de classe, a valorização do trabalho colaborativo e a troca de ideias como
possibilidade de aprendizagem.

"O problema dos 35 camelos",
de Malba Tahan
Para desenvolver essa atividade, será necessário ter em mãos o conto "O
problema dos 35 camelos", do livro O homem que calculava5,1criado
pelo escritor Malba Tahan. A atividade proposta sugere que, no decorrer
da leitura, sejam explorados alguns conceitos matemáticos para favorecer
a compreensão do texto. Assim, a realização dessa atividade e de outras
pode propiciar ao aluno: perceber que a linguagem matemática também
Acervo Malba Tahan
5 TAHAN, Malba. O homem que calculava. 84ª ed. Rio de Janeiro: Record, 2013. Esse
livro faz parte do acervo da Sala de Leitura da escola. "O problema dos 35 camelos" está
nas páginas 21 a 23, havendo também algumas explicações matemáticas nas páginas 256
a 263.
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ajuda a compreender um texto, uma história ou um problema; resolver
problemas e efetuar cálculos envolvendo as operações com números
racionais; compreender o significado de um número racional e reconhecer
as diferentes representações (fracionária e decimal); compreender os
diferentes significados da fração – parte/todo, razão, quociente, medida
e operador; comparar e localizar, na reta numérica, os números inteiros e
racionais; utilizar os números racionais em diferentes contextos; perceber
que nem sempre é possível representar um quociente com números naturais
ou calcular parte de um todo.
Sugere-se que essa atividade seja desenvolvida em etapas como as que
seguem:
1ª etapa:
Pode ser iniciada pelo professor escrevendo-se na lousa o título do livro, o
nome da história que será lida, o nome do autor, do ilustrador e da editora.
Apresentar aos alunos, brevemente, o contexto de produção da obra.
É importante que os alunos tenham um pouco de conhecimento sobre o
contexto de produção do texto que lerão, pois isso os ajuda a ativar seus
conhecimentos prévios sobre o próprio gênero, o autor, favorecendo melhor
compreensão.
O objetivo dessa etapa é descobrir, por meio da comparação de frações
ordinárias, qual irmão receberá mais camelos.
O professor deve ler, em voz alta, a história até a frase “e para o Harim, o
mais moço deve tocar apenas, a nona parte” (TAHAN: 2013), mas, ao ler,
precisa excluir a palavra “apenas” da frase porque, com ela, o problema
estará resolvido, sem a necessidade de comparar números na forma
fracionária.
Após a leitura, os alunos podem se organizar em quartetos para pensarem
sobre a seguinte questão: Segundo a vontade do pai, quem receberá mais camelos
na herança, o filho mais velho, o do meio ou o mais novo?
Pedir aos alunos que registrem as respostas no caderno e procurem justificálas. Essas justificativas podem ser feitas com uso de esquemas, desenhos ou
outras estratégias.
Enquanto os alunos respondem, é necessário verificar qual estratégia eles
estão utilizando: o cálculo de 12 , 13 ou 19 de 35 camelos ou a comparação
das frações 12 , 13 e 19 .
Em seguida, o professor pode solicitar aos alunos que socializem as
respostas. Esse momento é muito importante, tanto para eles validarem
as próprias estratégias, quanto para conhecerem e analisarem outras. É
adequado incentivar os alunos nas discussões, para que verbalizem o que
estão pensando e coloquem seus pontos de vista para o grupo, mesmo que
apareçam argumentos voltados para a questão de a divisão de camelos
entre os três irmãos ser justa ou não. As opiniões também podem ajudar o
grupo a pensar e ampliar seus argumentos sobre o tema.
Alguns questionamentos podem ajudar os alunos a refletirem sobre as
estratégias socializadas: qual fração é maior 12 ou 13 ; 12 ou 19 ; 13 ou 19 ? Se
os alunos disserem que 13 < 19 , solicitar que justifiquem. Outra questão é
necessária: o que acontece com as partes quando um mesmo inteiro é dividido em
partes iguais e, posteriormente, dividido em uma quantidade maior de partes iguais?

Malba Tahan é o
pseudônimo de
Júlio César de Mello
e Souza, escritor
e professor de
matemática, brasileiro,
nascido em 6 de maio
de 1895, no Rio de
Janeiro, que, utilizando
seus romances,
foi um dos mais
célebres educadores
preocupados com o
ensino de matemática
em nosso país. Ficou
famoso no Brasil
e no mundo por
seus livros de jogos
matemáticos e fábulas,
lendas passadas no
Oriente. Foi também
um pioneiro na defesa
de um ensino não
mecânico, baseado
na resolução de
problemas.
O Homem que
Calculava é o seu livro
mais conhecido. Essa
narrativa de aventuras,
passada na região das
Arábias do século XIII,
trata das peripécias e
proezas matemáticas
do calculista persa
Beremiz Samir, que
resolve e explica,
extraordinariamente,
diversos problemas,
quebra-cabeças
e curiosidades da
matemática.
Esse romance foi
publicado pela
primeira vez em 1938
e já chegou à 84ª
edição em 2013.
Como educador,
Malba Tahan é tão
importante para
o nosso país, que
o Dia Nacional
da Matemática,
recentemente
promulgado por
lei, homenageia seu
nascimento, 6 de maio.
Mais informações sobre o
autor encontram-se em:
www.malbatahan.com.br.
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- Mesmo não sendo possível calcular a metade de 35 camelos, ou a terça
parte, é possível saber quem receberá mais camelos, pois 12 > 13 > 19 .
1

1

1

1

1

1

- Para saber qual é a fração maior: 2 ou 3 ; 2 ou 9 ; 3 ou 9 , os alunos
podem perceber que, quanto mais o inteiro é dividido em partes iguais,
menor será cada uma das partes. E, portanto, essas partes representam
uma menor fração desse inteiro.
Observação: Para os alunos perceberem essa relação, é possível identificar
a fração com o significado de parte/todo e também com o significado de
quociente.
Parte-todo: Uma tira de papel foi dividida em 3 partes iguais, e considerei
uma dessas partes; outra tira do mesmo tamanho foi dividida em 9 partes
iguais, e considerei apenas uma das partes.
1
3
1
9

Quociente: Uma folha de papel foi dividida igualmente entre 3 pessoas.
Outra folha, igual à primeira, foi dividida igualmente entre 9 pessoas.

Até o momento,
exemplificamos
apenas com
grandezas contínuas,
mas, no decorrer
da história e
da atividade,
abordaremos
grandezas discretas,
pois as maiores
dificuldades dos
alunos referem-se às
grandezas discretas.
Muitas vezes, ao
interpretar uma
fração como parte/
todo, os alunos
afirmam que o
todo é sempre a
mesma quantidade
do denominador.
Por exemplo, se nos
3
referimos a 10 de
uma quantidade
de canetas, eles
entendem que a
quantidade total de
canetas é sempre 10.

É importante observar que, nos dois exemplos apresentados no box, as tiras
que representam o todo podem ser divididas em infinitas partes, como uma
grandeza contínua (que é formada por um número infinito de elementos ou
pontos, não enumeráveis e que admite, teoricamente, divisibilidade infinita:
pedaço de corda, segmento de reta, um sólido geométrico, um polígono
etc.). Mas, na história dos camelos contada aos alunos, a quantidade de
camelos é grandeza discreta (uma grandeza é discreta quando é formada
por um conjunto de objetos ou elementos que podem ser enumerados).
Eis que surge o problema entre os irmãos. A quantidade de camelos é uma
grandeza discreta, portanto, não pode ser quebrada, não é possível cortar
os camelos para fazer as divisões.
Após essa primeira etapa, retomar a história, se necessário, e questionar
qual é o motivo da briga entre os irmãos. A pergunta é para deixá-los
curiosos, pois essa discussão será feita na segunda etapa da atividade,
preferencialmente em outra aula.
2ª etapa:
É momento de incentivar os alunos a lembrarem da história contada na
aula anterior e socializarem o que pensaram sobre o motivo da briga entre
os irmãos.
Em seguida, continuar a leitura da história até o trecho: “como fazer a partilha,
se a terça parte e a nona parte também não são exatas?” (TAHAN: 2013).
Propor aos alunos para formarem grupos e discutirem como fariam para
resolver o problema entre os irmãos. Posteriormente, eles devem socializar
o que pensaram.
É importante os alunos concluírem que...
- Na situação apresentada, não é possível calcular

1
2

,

1
3

ou

1
9

de 35.

- No problema dos irmãos, as frações representam partes de um todo, e
esse todo é discreto e não contínuo.
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3ª etapa:
Essa etapa pode ser iniciada com a retomada de qual é o problema entre
os irmãos. Questionar: Já que, com 35 camelos, não é possível calcular a metade,
a terça parte e a nona parte, de modo que a parte de cada um seja inteira, com quais
quantidades de camelos seria possível essa distribuição? Pense em pelo menos 2 soluções.
A etapa também pode ser resolvida em grupos e socializada posteriormente.
É importante que, na socialização, os alunos evidenciem, além das
respostas, as estratégias utilizadas para a resolução.
18, 36, 54, 72,...

O número que representa a quantidade de camelos precisa ser divisível
por 2, por 3 e por 9. Pode ser que o aluno faça por tentativa, procurando
números próximos a 35 ou encontrando os múltiplos de 2, 3 e 9 e
identificando os múltiplos comuns. O importante é que, na socialização,
essas estratégias sejam validadas.

É importante os alunos concluírem que...
- Para que seja possível o cálculo da metade, da terça parte e da nona
parte, o todo deve ser múltiplo de 2, de 3 e de 9.
- Se a situação problema referir-se a grandezas contínuas, sempre é
possível determinar partes dessas grandezas, mas, quando a situação referirse a grandezas discretas, só é possível determinar as partes do todo, se ele
for múltiplo do denominador da fração que se pretende determinar. Por
exemplo, só é possível determinar 25 de certa quantidade de canetas, se essa
quantidade for múltipla de 5.

Esse tipo de
exploração em uma
situação matemática
pode auxiliar os
alunos a romperem
com, pelo menos,
duas crenças:
- Todo problema
matemático tem uma
solução e esta é única.
- Somente é possível
resolver problemas,
quando se tem um
modelo de resolução
já conhecido.
Propor esse tipo de
situação faz com
que o aluno perceba
que resolvê-los é
um processo de
investigação do
qual ele participa
como produtor
de seu próprio
conhecimento.

4ª etapa:
Nessa etapa, a proposta é que sejam retomadas as respostas socializadas na
3ª etapa. Após esse momento, é importante pedir aos alunos que calculem
a metade, a terça parte e a nona parte de cada número que foi substituído
pelo 35 e que adicionem esses resultados, verificando se eles totalizam o
valor substituído. Por exemplo: se os alunos substituíram os 35 camelos
por 18, irão calcular a metade (9), a terça parte (6) e a nona parte (2).
Adicionando-as, temos 9 + 6 + 2 = 17, não totalizando 18.
Possíveis respostas: 18; 36; 54.

No número
racional ab com b≠0,
o “b” representa em
quantas partes o todo
foi dividido, e o “a”
representa quantas
dessas partes foram
consideradas.

Após a socialização dessas respostas, os alunos precisam ser relembrados
do motivo pelo qual os irmãos estavam brigando. Como os alunos
podem perceber nessa etapa, mesmo se fosse possível realizar a divisão
em 2, 3 e 9 partes iguais, ao se adicionarem essas partes, o total não
resultaria no todo. Por exemplo: 9 + 6 + 2 não resulta no total, que
são 18 camelos. Com essa reflexão, propor o seguinte questionamento
aos alunos: O que fazer, então? O que vocês acham que Beremiz Samir fez para
resolver o problema dos irmãos? Imagine que você é Beremiz Samir, o homem que
encontrou os irmãos discutindo. O que você faria para solucionar o problema deles?
Resposta pessoal. Os alunos precisam pensar na viabilidade da solução.
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5ª etapa:
Essa etapa pode ser proposta em um dia posterior à etapa anterior. É o
momento para retomar as discussões e terminar de contar a história de
Beremiz Samir.
Provavelmente os alunos ficarão curiosos, querendo saber o porquê de
Beremiz ter levado vantagem. A explicação baseia-se na adição de frações
de denominadores diferentes.
Uma abordagem possível é a apresentação de situações descontextualizadas
da história e, depois, recontextualizadas na própria matemática.
Nesse sentido, é necessário desenvolver as atividades Frações e a reta
Numérica e Adições de frações, antes de retomar a história e apresentar as
explicações aos alunos.

Frações equivalentes e a reta numérica

D17 - Identificar
a localização de
números racionais na
reta numérica

Essa atividade possibilita a compreensão de frações equivalentes e da
localização de um número racional na forma fracionária na reta numérica.
Se o professor preferir, pode desenvolvê-la em duas etapas, como sugerido
a seguir.
1ª etapa: Propor a seguinte situação aos alunos:
Localize, em uma mesma reta numérica, os números 12 e 24 . Se for preciso,
utilize dois segmentos de mesma medida, desenhados separadamente. Você
pode proceder assim:

D23 - Identificar
frações equivalentes

Pegue um segmento de reta correspondente a um inteiro, divida-o em 2 partes
iguais, e considere uma dessas partes.
0

1
2

1

Agora pegue esse mesmo inteiro, divida-o em 4 partes iguais e considere 2 dessas
partes.
0

1

2
4

Para localizar as frações 12 e 24 , é preciso saber que elas são positivas e menores
que um inteiro. Por essas razões, foram considerados, na localização das duas
frações, segmentos de extremidades 0 e 1.
Finalmente, as duas frações podem ser representadas em uma mesma reta
numérica:
-2

-1

0

1
2
2
4

1

2

3

Propor aos alunos a localização dos seguintes pares de frações, em uma
mesma reta numérica. Depois, pedir para socializarem o que observaram:
a)
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1
3

e

2
6

b)

2
3

e

6
9

c)

3
2

e

6
4

d)

3
9

e

1
3

e)

1
2

e

1
3

f)

3
4

e

4
5

b)

a)

-1

0

1
3

1

0

2
6

1

0

1
3
2
6

1

-1

2

c)

-2

2
3

1

0

6
9

1

0

2
3
6
9

1

2

d)

-1

2

0

1

0

1

6
4

2

0

1

6
4

2

e)

-1

0

3
9

1

0

1
3

1

0

1
3
3
9

1

2

f)
0

-2

0

-1

1
3

1

0

0

4 1
5

0

3 4 1
45

0

1
2

1

0

1 1
3 2

1

-1

3
4

1

É importante os alunos concluírem que...
- Os pares de frações correspondentes aos itens a, b, c e d ocupam a
mesma posição na reta numérica.
- Nos itens e e f, os pares de frações não ocupam a mesma posição na reta.
- As frações nos itens a, b, e, e f correspondem a números positivos menores
que um inteiro. Nesses itens, os numeradores das frações são menores que os
denominadores.
As frações do item c correspondem a números positivos maiores que
um inteiro. Nesse item, os numeradores das frações são maiores que os
denominadores.
- As frações dos itens a, b, c e d são equivalentes, pois ocupam a mesma
posição na reta, ou representam a mesma parte do inteiro. O mesmo não
acontece com os pares de frações dos itens e e f.
- A localização de um número na reta numérica pode auxiliá-lo na
comparação entre dois números racionais.

2ª etapa:
O próximo passo no desenvolvimento dessa etapa é o estabelecimento de
relações entre frações equivalentes. Para isso, o professor deve retomar os
pares de frações equivalentes da primeira etapa e pedir aos alunos para
escreverem cada um dos pares dessas frações. Em seguida, é adequado
perguntar: o que é possível fazer com a primeira fração para obter a segunda? Por
exemplo: o que é possível fazer com a fração 24 para obter a fração 12 ? Se
necessário, utilizar a reta numérica para auxiliá-los.
Os alunos devem socializar suas respostas. Durante o processo de
socialização, é recomendável que os alunos comparem suas respostas,
validando algumas e descartando outras. O registro na lousa pode
contribuir para a discussão dos procedimentos validados.
Ao final, é importante os alunos compreenderem que determinaram um
procedimento para encontrar uma fração equivalente a outra.
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Adições de frações

D26 - Resolver
problemas com
números racionais
envolvendo diferentes
significados das
operações de
adição, subtração,
multiplicação, divisão
e potenciação
D25 - Efetuar
cálculos envolvendo
as operações
com números
inteiros e racionais
(adição, subtração,
multiplicação e
divisão)

Para o desenvolvimento dessa atividade, a sugestão é que a turma seja
dividida em grupos e que sejam distribuídas as tarjetas de papel com
as frações para cada grupo. Ao desenvolver a atividade, os alunos são
conduzidos a efetuarem o cálculo das operações com números racionais
na forma fracionária, mais especificamente as adições e subtrações.
O objetivo é, após a realização das adições e subtrações, retomar a história
lida na atividade "O problema dos 35 camelos", de Malba Tahan, e compreender
por que o pai dos três irmãos não considerou todos os camelos na partilha
da herança. Para isso, propor aos alunos a seguinte situação:
A professora pediu a seus alunos para calcularem o resultado de
que observassem as respostas de dois alunos.
Pedro respondeu assim: 			
1
2

+

1
3

1
2

+

1
3

. Pediu

Júlia respondeu assim:

2

1
2

= 				
5

+

1
3

=

5
6

Quem respondeu corretamente, Pedro ou Júlia? Por quê?
É importante registrar quais são as justificativas apresentadas pelos alunos.
Por enquanto, não é necessário indicar a resposta correta, mas o professor
dirá que os alunos podem descobrir se quem acertou foi Pedro ou Júlia,
desenvolvendo as duas etapas seguintes:
1ª etapa:
Nessa etapa, os alunos vão analisar o procedimento utilizado por Pedro.
Para isso, é necessário pedir-lhes que:
1. Peguem uma tarjeta de papel que representa o inteiro.

2. Em seguida, peguem outra tarjeta de papel, de mesmo tamanho, e recortem
a parte que representa 12 desse inteiro.
1
2

1
2

3. Peguem uma tarjeta de papel de mesmo tamanho da que representa um
inteiro e recortem a fração que representa 1 .
3

1
3

1
3

4. Coloquem as partes das tarjetas que representam
embaixo da que representa um inteiro.

1
3
1
2

e

1
3

lado a lado e

Atenção: as tarjetas que representam inteiros devem ter todas o mesmo
tamanho.
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1
2

1
3

5. Depois, recortem uma tarjeta de papel que representa
1
5

1
5

1
5

2
5

1
5

do inteiro.
1
5

6. Peguem a tarjeta que representa 25 e coloquem-na embaixo das partes
1
1 que estão juntas, abaixo da tarjeta que representa o inteiro.
......e
2

3

1
2

1
3

2
5

Ao final, é adequado perguntar aos alunos se o que eles fizeram pode
mostrar se a resolução de Pedro está correta ou não.
Modelo para as tarjetas de papel:
30 cm

1
2

1
2

1
3

1
3

1
5
1
6

1
5
1
6

1
3

1
5
1
6

1
5
1
6

1
5
1
6

1
6

2ª etapa:
Nessa etapa, os alunos vão analisar o procedimento utilizado por Júlia.
Para isso, as instruções são:
1. Peguem uma tarjeta que representa o inteiro e dividam-na em 6 partes iguais.
1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

1
6

2. Peguem as partes recortadas anteriormente, que representam a metade e
a terça parte do todo e coloquem-nas lado a lado e embaixo da tarjeta que
representa o inteiro dividido em 6 partes iguais.
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1
6

1
6

1
6

1
6

1
2

1
6

1
6

1
3

3. Respondam às questões: Qual fração do todo na tarjeta que está dividida em
6 partes iguais corresponde à fração 12 ? E qual fração corresponde a 13 ?
1 do inteiro
3

1 do inteiro
2
3 do inteiro
6

4. Agora adicione
fração do todo?

3
6

a

2 do inteiro
6
2
6

1
6

. A fração que representa a soma equivale a que

1 do inteiro
3

1 do inteiro
2
3 do inteiro
6

2 do inteiro
6

1
6

5 do inteiro
6

Depois que foram discutidas as ideias relacionadas à adição de fração com
denominadores diferentes, o professor escolherá o melhor momento para
retomar o problema da herança dos camelos e a 5ª etapa da atividade "O
problema dos 35 camelos", de Malba Tahan.

É importante os alunos concluírem que...
- A resposta de Júlia está correta, pois o procedimento que ela utilizou
considera o significado de fração como parte/todo, isto é, o inteiro dividido
em partes iguais. Esse procedimento compreende a busca de frações
equivalentes às frações dadas, de modo que essas frações possuam o mesmo
denominador.
- As partes representadas pela adição de 12 com 13 não são iguais à parte
representada pela fração 25 . Por isso a resposta de Pedro não está correta.
- Ao se adicionar 12 com 13 de um inteiro, esse fica dividido em partes
diferentes (meios e terços), e, de acordo com o significado de relação parte/
todo do número racional, é preciso que o todo seja dividido em partes iguais.
- Para se dividir o todo em partes iguais, de modo a garantir que seja
possível calcular a metade mais a terça parte desse todo, é necessário que ele
esteja dividido em partes iguais. Um procedimento para dividi-lo igualmente é
encontrar uma fração equivalente a 12 e uma fração equivalente a 13 , de modo
que as duas frações tenham o mesmo denominador, pois esse denominador
representa a quantidade de partes em que o todo foi dividido.
- Na história, o pai deixou 35 camelos para serem distribuídos assim: 12 , 13
e
, respectivamente, para o filho mais velho, o do meio e o mais novo.
1
1
1
17
Porém, adicionando as três frações, temos 2 + 3 + 9 = 18 , ou seja, o pai não
considerou todo o inteiro, por isso sempre sobrava 1 camelo.
1
9

18
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Resolvendo problemas
O trabalho com os problemas que apresentamos nessa atividade foi
organizado para propiciar aos alunos momentos de investigação e tornálos protagonistas no processo de ampliação de conhecimento. Ao tentarem
resolver os problemas propostos, os alunos são incentivados a analisarem,
levantarem hipóteses, duvidarem, utilizarem diferentes estratégias,
comunicarem seus resultados, em um ambiente caracterizado pela
exploração de situações e o desenvolvimento de processos de investigação.
A intenção é permitir aos alunos a reflexão sobre o processo de resolução
de problemas, e não sobre tipo, conteúdo e solução das situações
apresentadas.
Nesse sentido, o modo como a atividade foi desenvolvida envolve a forma
como os alunos pensam para resolver problemas e pode contribuir para
que eles analisem, com maior atenção, os enunciados. A compreensão e
a análise dos enunciados são fundamentais para a escolha dos dados e
das informações necessários ou não para a resolução. Nesse processo, eles
podem perceber a importância de se estabelecerem relações entre dados,
condições do problema e o que se pretende determinar.
As situações propostas também têm o objetivo de ajudar os alunos a
superarem algumas atitudes frente à resolução de problemas, como, por
exemplo, perguntar se a conta é "de mais" ou "de menos" ou se é preciso
adicionar todos os dados numéricos que aparecem no enunciado, ou ainda,
se há uma regra matemática que os resolva.

Os potes d’agua63
Na festa junina da escola, há uma barraquinha onde, para ganhar os prêmios,
os participantes devem colocar, exatamente, 5L de água em um recipiente vazio.
Para isso, eles só podem utilizar dois potes onde cabem, respectivamente, 7L
e 3L de água. A barraquinha disponibilizou um balde grande cheio de água.
Como você resolveria esse desafio para ganhar o prêmio?

D19 - Resolver
problema com
números naturais
envolvendo as
operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
D20 - Resolver
problema com
números inteiros
envolvendo as
operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
D26 - Resolver
problema com
números racionais
envolvendo as
operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
D18, D25 – Efetuar
cálculos que envolvam
as operações
com números
inteiros, racionais
(adição, subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)

Um bom início é pedir aos alunos que tentem resolver o desafio apresentado
e, em seguida, observar a estratégia que eles utilizam e as dificuldades
apresentadas. Uma técnica que pode ser empregada para a resolução
desse problema é transformá-lo em outros semelhantes mais simples. A
resolução desses problemas mais simples é uma heurística que ajuda os
alunos a chegarem à resposta do problema original.
Alguns alunos podem apresentar algumas respostas razoáveis, mas que não
são a solução do problema, como, por exemplo, dizer que basta encher cada
pote até a metade. Nesse caso, é necessário discutir com eles a possibilidade
de os potes terem formatos irregulares e não permitirem saber onde é a
metade de sua capacidade. Além disso, é importante combinar com os
alunos que a solução deve ser a mais genérica possível, independentemente
das condições e formatos dos potes.
Se os alunos não estiverem conseguindo resolver o problema, é possível
orientá-los a pararem, momentaneamente, a sua resolução para pensarem
em outros problemas com potes d’água semelhantes e mais simples do que
o original.
6 Adaptado de: BROLEZZI, A. C. Problemas e criatividade: uma breve introdução.
São Paulo: Factash Editora, 2008.
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Outros problemas com potes d’água
1. Imagine que o desafio fosse colocar 4 litros de água no recipiente vazio. Qual
seria a solução para o desafio? Lembre-se de que se tem disponíveis um pote
de 7 litros e outro, de 3 litros.
2. E se fosse necessário apenas 1 litro de água para colocar no recipiente vazio,
o que poderia ser feito?
Os problemas 1 e 2 podem contribuir para a resolução do problema
original. Após solucionar as duas situações, os alunos devem retomar a sua
resolução.

Situações 1 e 2 e sobre o problema original:
Problema 1: Encher o pote de 7 litros, despejar até encher o pote de 3 litros.
O que sobra no pote de 7 litros são 4 litros de água.
Problema 2: Partir da resolução do problema 1: No processo anterior, foram
obtidos 4 litros de água no pote. Pode-se despejar novamente a água no pote de
3 litros (esvaziado). O que sobra é 1 litro de água no pote onde cabem 7 litros.
Problema inicial: Seguir os passos do problema 1, para obter os 4 litros de
água, despejar no recipiente vazio. Fazer novamente o processo do problema 1,
seguido dos passos do problema 2, para obter 1 litro de água, e despejar esse 1
litro no recipiente vazio. Assim são obtidos exatamente 5 litros de água.

É importante os alunos concluírem que...
- Para resolver os problemas dos potes d’água, não foi necessário utilizar
uma técnica operatória convencional.
- Ao propor os outros problemas dos potes d’água, o problema original foi
transformado em dois problemas mais simples ou mais fáceis de resolver, de
modo que a técnica aplicada aos problemas mais simples fosse aplicada na
resolução de problemas mais complexos, incluindo o problema original. Essa
transformação do problema original em problemas mais simples pode ser
uma importante ferramenta para resolver outros problemas mais complexos.
D18 - Efetuar cálculos
com números
inteiros envolvendo
as operações
(adição, subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
D20 - Resolver
problema com
números inteiros
envolvendo as
operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
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Mesmo que no enunciado do problema do pote exista a possibilidade
de mais de uma interpretação como, por exemplo, pensar em formatos
adequados dos potes para facilitar a solução; quem está disposto a resolver
esse desafio não pode perder de vista as condições do problema. A busca
da solução deste e de outros desafios envolve a realização de inferências e
a reflexão sobre questões que, aparentemente, não estão muito claras, pois
são baseadas na de todas as condições explicitadas no texto do problema.
Esse processo, em que a própria pessoa precisa buscar os caminhos para
poder solucionar o desafio, é o mais interessante e rico, do ponto de vista
da resolução de problema.
É um excelente momento para retomar com os alunos quais são as condições
do problema: só podem ser usados os dois potes vazios e o balde grande
cheio de água. Matematicamente, essa estratégia está correta, pois 12 de
7L + 12 de 3L = 5L, mas ela não é solução do problema, já que desconsidera
as suas condições.

Manipulando os algarismos 1, 2, 3 e 4
Usando apenas os sinais de operações +, -, x , ÷ e parênteses, os algarismos 1,
2, 3 e 4 na ordem em que estão, uma única vez cada número, e operando com
eles, obtenha os seguintes resultados:
a) 2

b) 28		

c) 4

Pode-se propor esse problema para ser resolvido em duplas. Após a
resolução, é importante a socialização dos resultados. Os alunos devem
explicitar como pensaram em resolvê-lo, quais operações tentaram realizar
inicialmente, quais relações eles perceberam entre os números, as operações
e os parênteses.

1x2x3–4=2
(1+ 2 x 3) x 4 = 28
(1 + 2) : 3 x 4 = 4

É importante os alunos concluírem que...
Existem diferentes formas de se propor um problema matemático.
- Com os mesmos números, é possível escrever uma expressão numérica e
encontrar diferentes resultados.
- Os parênteses têm grande importância em uma expressão numérica, pois
são eles que determinam a precedência dos operadores, ou seja, é preciso usar
os parênteses para decidir qual operação deve ser resolvida antes.
- Ao resolver uma expressão numérica, é preciso obedecer uma ordem
entre as operações a serem resolvidas.

Resolvendo problemas de lógica
Essa atividade compreende a resolução de duas situações, nas quais
as estratégias para solucioná-las envolvem diferentes operações de
pensamento, tais como previsão e checagem, levantamento de hipóteses,
busca de suposições, análise, dedução etc.
As respostas podem ser obtidas de diversas maneiras e apoiadas em
diferentes recursos: tentativa e erro, diagramas, listas, tabelas. Comum a
todas elas está o papel fundamental da leitura e da interpretação de textos,
sejam eles verbais ou não verbais.

D19 - Resolver
problema com
números naturais
envolvendo as
operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
D20 - Resolver
problema com
números inteiros
envolvendo as
operações (adição,
subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
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A senha74
A senha do computador de Bruna é formada por um número de três algarismos,
todos eles diferentes de zero.
Descubra qual é a senha, com base nas pistas a seguir:
Senha

Informações em relação à senha de Bruna

456

Não possui nenhum algarismo da senha de Bruna

789

Possui apenas um algarismo que está na mesma posição da senha de Bruna

945

Possui apenas um algarismo que não está na mesma posição da senha de Bruna

871

Possui apenas um algarismo que não está na mesma posição da senha de Bruna

276

Possui apenas um algarismo que está na mesma posição da senha de Bruna

A senha do computador de Bruna é 219.

É interessante que, em um primeiro momento, os alunos tentem descobrir,
individualmente, qual é senha do computador de Bruna para, depois,
organizarem-se em trios ou em quartetos.
Eles podem refletir sobre as próprias respostas a partir de alguns
questionamentos:
1) Por que a senha não pode ser 461?
2) A senha do computador de Bruna pode ser 192? Por quê?
3) Júlio está em dúvida: não sabe se a senha de Bruna é 912 ou 819. Quais
dicas podem ajudá-lo a saber se encontrou a senha correta ou não?

1) Na primeira informação, está escrito que os algarismos 4, 5 e 6 não
fazem parte da senha de Bruna.
2) Não pode ser 192, porque a segunda informação comunica que há
apenas um algarismo que está na mesma posição da senha de Bruna. A terceira
informação comunica que há apenas um algarismo que não está na mesma
posição da senha de Bruna. O único algarismo que aparece nas duas senhas,
789 e 945, é o algarismo 9. A posição dele na senha de Bruna é _ _ 9.
3) Não pode ser nenhuma das duas senhas;
a) 912: ver explicação para a senha 192;
b) 819: nega a segunda informação. Em 789, há um só algarismo na
posição certa. Se o algarismo 8 também fizesse parte da senha de Bruna, a
segunda informação estaria errada.

É um bom momento para fazer um levantamento das estratégias usadas
pelos alunos, registrando-as no quadro. Em seguida, os alunos podem
resolver a situação a seguir.
7
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Atividade elaborada a partir do Banco de Questões OBMEP 2006, página 39, item 5.

Os atletas
Andreia, Bárbara, Camila, Daniela e Fernanda praticam, cada uma, somente
uma modalidade esportiva em um dos CEUs da cidade de São Paulo.
Descubra qual esporte cada amiga pratica, sabendo que:
•

Andreia, Bárbara e a jogadora de handebol treinam no período da tarde.

•

A jogadora de basquete estuda na mesma classe de Daniela.

•

Andreia, Bárbara e Camila são vizinhas da nadadora.

•

A jogadora de voleibol consegue ver Andreia, Camila e Fernanda treinando,
mas não consegue ver o treinamento da jogadora de basquete.

•

A jogadora de futebol treina três vezes por semana.

Andreia: futebol; Bárbara: basquete; Camila: handebol; Daniela: voleibol;
Fernanda: natação.

O objetivo de resolver a situação problema é os alunos poderem se envolver
na busca da solução de um problema de lógica e compartilhar diferentes
estratégias de resolução. Também é uma oportunidade para desenvolverem
estratégias de leitura e de interpretação de textos, de tal modo que, para
determinar o esporte que cada amiga pratica, é fundamental ler as pistas
várias vezes, estabelecendo relações entre elas.
Essa situação pode ser utilizada para ampliar as estratégias de resolução de
problemas de lógica. Nesse sentido, caso não surja uma resolução baseada
em uma tabela, o professor deve apresentá-la aos alunos.
Para isso, ele inicia o trabalho perguntando aos alunos qual é a quantidade
de amigas e de esportes e, logo em seguida, deve explicar que resolverá
o problema das atletas a partir de uma tabela de dupla entrada. Após
desenhar a tabela, é recomendável explicar por que ela é denominada
“tabela de dupla entrada”:
Andreia

Bárbara

Camila

Daniela

Fernanda

handebol
natação
voleibol
basquete
futebol
Para completar a tabela, o professor lerá a primeira pista, perguntando
aos alunos o que eles podem concluir. Espera-se que eles concluam que
Andreia e Bárbara não praticam handebol. O passo seguinte é o registro
dessa conclusão na tabela de dupla entrada:
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Andreia

Bárbara

não

não

handebol

Camila

Daniela

Fernanda

Daniela

Fernanda

natação
voleibol
basquete
futebol
O mesmo deve ser feito com as demais pistas:
- Segunda pista:
Andreia

Bárbara

não

não

handebol

Camila

natação
voleibol
basquete

não

futebol
- Terceira pista:
Andreia

Bárbara

Camila

handebol

não

não

natação

não

não

voleibol

não

não

basquete

não

não

Daniela

Fernanda

não
não
não

não

futebol
- A partir daí, é possível descobrir o esporte que cada amiga pratica:
Andreia

Bárbara

Camila

Daniela

Fernanda

handebol

não

não

sim

não

não

natação

não

não

não

não

sim

voleibol

não

não

não

sim

não

basquete

não

sim

não

não

não

futebol

sim

não

não

não

não

Para finalizar a atividade, os alunos podem produzir, coletivamente, um
texto. O título pode ser: "o que nós aprendemos com a resolução dos problemas
da senha e das atletas".
É interessante que o texto reflita o que aconteceu na classe durante
a resolução dos dois problemas, principalmente quanto aos aspectos
relacionados às deduções das pistas e aos procedimentos para
solucioná-los.
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É importante os alunos concluírem que...
- A resolução das duas situações exige, de quem as resolve, reflexão e
empenho.
- É possível aprender por meio da exposição e discussão de ideias com outros
colegas de classe, negociando significados e organizando conhecimentos.
- Os registros são fundamentais na resolução de situações que exigem
investigação e que favorecem a discussão dos problemas propostos, dos
dados e da sua solução.
- Os problemas de lógica permitem o desenvolvimento do senso crítico
e da criatividade, por meio do levantamento de hipóteses, da reflexão, da
justificativa do raciocínio e da validação das próprias conclusões.
- Os problemas de lógica exigem raciocínio dedutivo para serem resolvidos.

Regularidades em sequências
de números
As situações dessa atividade foram planejadas para que os alunos tenham
condições de se familiarizarem com sequências repetitivas e estabelecerem
relações referentes à posição do elemento na sequência. As situações
também possibilitam a expressão de generalizações a partir da percepção
de regularidades nessas sequências numéricas.
A atividade tem início com o professor propondo aos alunos, em duplas, a
situação Exploração com números.

Exploração com números
Observe a tabela a seguir.
1ª coluna
0
4
8
12

2ª coluna
1
5
9
13

3ª coluna
2
6
10
14

4ª coluna
3
7
11
15

16
20
24
...

17
21
25
...

18
22
26
...

19
23
27
...

D32 - Identificar
expressão algébrica
que expressa
uma regularidade
observada em
sequências de
números ou figuras
(padrões)

As questões propostas a seguir devem ser feitas uma de cada vez, de tal modo
que os alunos possam utilizar, no problema seguinte, o que aprenderam
nas situações anteriores.
a) Como são os números que aparecem na 1ª coluna?
b) Em quais colunas estão os números 28, 40 e 52? Você tem certeza? Por quê?
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c) Por que o número 90 está na 3ª coluna?
d) Um aluno, após observar a tabela, afirmou que o número 90 está na terceira
coluna, porque, ao dividi-lo por 4, o resto é 2. Você concorda com ele? Por quê?
e) Em quais colunas estão os números 145, 287, 458 e 920?
f) Como saber em qual coluna está um número natural, não importa qual seja?

a) Todos os números da primeira coluna da tabela são múltiplos de 4, ou,
em outras palavras: a divisão entre eles e o número 4 é exata.
b) Estão na primeira coluna porque são múltiplos de 4.
c) e d) O aluno tem razão, o número 90 está na terceira coluna, porque
nela estão todos os números naturais que, divididos por 4, dão resto dois.
e) 145 está na 2ª coluna porque 145 ÷ 4 = 36 e resto 1; 287 está na 4ª coluna
porque 287 ÷ 4 = 71 e resto 3; 458 está na 3ª coluna porque 458 ÷ 4 = 114 e resto
2; 920 está na 1ª coluna porque 920 ÷ 4 = 230 e resto 0.
f) Basta dividir o número por 4 e observar o resto. Se o resto for 0, o
número está na primeira coluna; se o resto for 1, está na segunda; se o resto
for 2, localiza-se na terceira coluna; se o resto for 3, o número localiza-se na
quarta coluna.

Se for preciso, há questionamentos que auxiliarão os alunos na resolução
das situações propostas:
- Observem a segunda linha da tabela. O que vocês percebem? E na terceira
linha?
Espera-se que os alunos percebam que os números aumentam de 1 em 1.
- Observem somente a primeira coluna, o que vocês percebem?
Podem surgir várias respostas: o número da linha de baixo possui, sempre,
quatro unidades a mais do que o número da linha de cima; todos os
números são pares; todos os números estão na tabuada do número quatro.
- O que vocês observaram na primeira coluna é válido para as demais?
Espera-se que os alunos respondam que só é válido o fato de cada número
da linha de baixo possuir quatro unidades a mais do que o número da linha
de cima.
Depois de resolvida a primeira situação, os alunos poderão resolver a
situação Relacionando duas sequências numéricas, de preferência em pequenos
grupos e em outra aula. Dessa forma, eles podem colocar em prática o
respeito ao pensamento dos demais colegas e aplicar o que aprenderam na
primeira parte dessa atividade.

Relacionando duas sequências numéricas
Carolina escreveu duas sequências de números em uma tabela:
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1ª sequência

2

3

4

5

6

7

8

9

2ª sequência

2

4

6

8

10

12

14

16

Em seguida, ela desafiou os amigos a descobrirem quais operações ela fez com
todos os números da primeira sequência, para encontrar todos os números
correspondentes na segunda sequência.
Carolina multiplica cada número da primeira sequência por 2 e subtrai
duas unidades do resultado.

É recomendável acompanhar os alunos durante a resolução da situação
mostrada e registrar as estratégias e as dificuldades surgidas, para retomálas na continuidade da atividade.
Elias disse que Carolina escreveu a sequência 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 abaixo da
1ª sequência e adicionou os termos correspondentes para obter os números da
segunda sequência:
1ªsequência

2

3

4

5

6

7

8

9

+

0

1

2

3

4

5

6

7

2ª sequência

2

4

6

8

10

12

14

16

Marília respondeu que Carolina multiplicou cada número da primeira sequência
por 2 e subtraiu 2 unidades do resultado:
2x2–2=2
2x3–2=4
2x4–2=6
2x5–2=8
2 x 6 – 2 = 10
2 x 7 – 2 = 12
2 x 8 – 2 = 14
2 x 9 – 2 = 16
Quem tem razão: Elias ou Marília?
Os dois amigos têm razão. Tanto o procedimento de Elias quanto o
de Marília transformam cada número da primeira sequência no número
correspondente da segunda.

É interessante retomar, durante a realização da atividade, as estratégias
e as dificuldades observadas na resolução da primeira situação. Não é
necessário dizer, nesse momento, que Marília descobriu como Carolina
pensou. A próxima situação permite aos alunos refletirem sobre a eficácia
dos procedimentos e, consequentemente, decidir qual deles foi o escolhido
por Carolina.
Após ouvir as explicações de Elias e de Marília, Carolina perguntou:
- Se eu tivesse escrito o número 65, na primeira sequência, qual seria o número
correspondente na segunda?
Logo em seguida, ela registrou algo em um pedaço de papel e disse aos amigos:
- Os dois números estão aqui. E aí, qual eu escreveria na segunda sequência?
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É recomendável deixar os alunos pensarem sobre a situação antes de
perguntar: qual procedimento determina mais rapidamente o número da segunda
sequência que corresponde ao número 65 na primeira sequência: o de Elias ou o
de Marília?

O procedimento de Marília. Basta fazer
2 x 65 − 2. O número
correspondente ao 65, na segunda sequência, é 128.

Após os alunos resolverem essa situação, é importante finalizar a atividade
propondo a pergunta:
Como escrever a relação existente entre os números correspondentes das duas
sequências usando as variáveis n e p, onde:
yy a variável n representa qualquer número da primeira sequência;
yy a variável p representa qualquer número correspondente, na segunda
sequência?
Registros semelhantes a 2 ∙ n – 2 = p ou p = 2 ∙ n – 2

As dificuldades surgidas durante a resolução da situação podem ser
retomadas, com base nos procedimentos de Elias e de Valéria:
- Quais são as semelhanças e as diferenças entre os dois procedimentos?
- Por que o procedimento de Valéria determina, mais rapidamente, os números
correspondentes na segunda sequência?
A discussão em torno dessas duas questões pode contribuir para a
organização/sistematização de ideias importantes relacionadas à
identificação de regularidades em sequências numéricas e à expressão
algébrica que generaliza essa regularidade.
Os alunos devem, ao final, retomar a atividade da primeira etapa e
verificar se é possível escrever uma expressão algébrica para os números
de cada coluna.

É importante os alunos concluírem que...
- No procedimento de Elias, não há um padrão, uma regularidade, algo
que se repete sempre. De acordo com o seu procedimento, é necessário usar
uma sequência auxiliar: a dos números naturais, para determinar os números
correspondentes na segunda sequência.
- No procedimento de Valéria, é possível determinar um padrão, uma
regularidade, algo que se repete sempre: a multiplicação de qualquer número
da sequência por 2 e a retirada de 2 unidades do resultado.
- Esse padrão é tão importante que permite determinar qualquer número
na segunda sequência, conhecendo-se o correspondente da primeira. Esse
mesmo padrão permite escrever uma expressão algébrica que generaliza a
relação aritmética existente entre dois números quaisquer das duas sequências.
- Os números que estão na primeira coluna da tabela da primeira parte da
atividade podem ser indicados pela expressão algébrica 4n; e os das demais
colunas, respectivamente, por 4n + 1, 4n + 2 e 4n + 3.
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Jogo: Valores numéricos de expressões
algébricas
O jogo Valores numéricos de expressões algébricas envolve o cálculo de valores
numéricos de expressões algébricas substituindo as suas variáveis por
números inteiros. A atividade também envolve uma leitura cuidadosa
das regras do jogo para compreender o que é permitido fazer ou não,
o levantamento de dados, a formulação de hipóteses e a verificação da
eficiência ou não das hipóteses a partir das jogadas realizadas.
Nesse sentido, durante a vivência do jogo, os alunos podem desenvolver a
linguagem matemática, a criatividade e o raciocínio dedutivo, necessários
na escolha de uma jogada e nas trocas de informações, concordâncias e
discordâncias entre os jogadores.

Regras do jogo Valores numéricos de expressões
algébricas

D18 – Efetuar
cálculos com
números inteiros,
envolvendo as
operações (adição,
subtração,
multiplicação,
potenciação)
D30 – Calcular o
valor numérico
de uma expressão
algébrica

yy Os alunos decidem qual dupla começa o jogo e, a partir daí, jogam alternadamente.
yy Na sua vez de jogar, a dupla diz em voz alta qual foi a expressão numérica
escolhida no quadro A e qual foi o valor da variável escolhido no quadro B.
yy Em seguida, as duas duplas calculam o valor numérico da expressão algébrica.
Por exemplo, se uma dupla escolheu  n + 1 e n =  3, as duas
duplas determinam o valor numérico da expressão algébrica para
n =  3 :  n + 1 =  (3) + 1 = 3 + 1 = 4.
yy Se a dupla calculou o valor numérico corretamente, ela coloca sua marca no
tabuleiro.
yy Se a dupla não calculou corretamente, e a dupla adversária, sim, essa dupla
coloca sua marca no tabuleiro e pode calcular o valor numérico de mais uma
expressão algébrica.
yy Se houver um valor numérico repetido no tabuleiro, a dupla deve dizer em voz
alta qual foi o escolhido por ela.
yy Uma vez colocada uma marca no tabuleiro, ela não pode mais ser retirada.
yy Vence a dupla que, em primeiro lugar, conseguir alinhar 5 de suas marcas na
horizontal, vertical ou diagonal (sem marcas da dupla oponente intercaladas).
yy Se uma dupla escolher um número que anula o denominador de uma expressão
algébrica, a dupla permanece três rodadas sem jogar.
Quadro A: expressões algébricas

-n+1

3(y +2)

-2t²
t

m² - 1

- (b+1)

x² - 4
x+2

z² + 2z + 4

Quadro B: valores das variáveis
-6

-5

-4

-3

-2

-1

0

1

2

3

4

5

6
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Tabuleiro do jogo Valores numéricos de expressões algébricas
7

12

-5

- 12

2

15

10

-9

-6

4

6

21

3

-1

-3

0

12

1

-2

-2

-6

0

5

28

8

3

7

3

2

-4

21

12

4

3

0

3

-1

7

- 12

2

15

-3

-5

19

35

1

-3

19

4

- 10

-2

28

2

-7

24

39

-4

- 10

-5

0

6

1

3

-4

-7

-2

52

8

5

-2

-8

12

0

4

9

35

-6

-8

-1

18

-3

-6

24

-6

6

19

-4

7

4

0

Após a leitura das regras, alguns problemas podem ser escritos no quadro
para verificar se elas foram compreendidas pelos alunos.
1)Uma dupla escolheu a expressão algébrica 3(y + 2) e 6 para o valor de y.
Qual valor numérico ela deve marcar no tabuleiro?
2) Uma dupla disse em voz alta que o valor numérico da expressão m² - 1 para
m = 3 é 5. A dupla adversária discordou, dizendo que o valor numérico é 8.
a) Quem tem razão? Por quê?
b) O que pode acontecer com as duas duplas?

1) Deve ser marcado o número 24.
2.a) A dupla adversária tem razão porque m² - 1 = 3² - 1 = 9 – 1 = 8. A
dupla errou porque realizou uma multiplicação e não uma potenciação.
2.b) A dupla adversária coloca a sua marca no número 8 e pode calcular o
valor numérico de outra expressão algébrica.

Enquanto os alunos realizam o jogo, é interessante verificar se as regras
foram compreendidas, fazer as intervenções necessárias e registrar os erros
cometidos pelos alunos para retomá-los na segunda etapa.
2ª etapa:
É recomendável realizá-la em outro dia e iniciá-la pela retomada dos erros
observados na etapa anterior.
Alguns erros possíveis:
a. Desconsiderar o sinal negativo em − n + 1, quando n representa um
número negativo. Por exemplo, para n = − 6, fazer − n + 1 = − 6 + 1= − 5.
Alguns questionamentos podem ajudar os alunos a refletirem sobre esse
tipo de erro:
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- O valor numérico de − n + 1 pode ser o mesmo para n = − 6 e para n = 6?
- O que significa o sinal − em − n + 1?
b. Calcular potenciações como se elas fossem multiplicações. Por exemplo:
para m = 5, fazer m² − 1 = 5² − 1 = 5 ∙ 2 − 1 = 10 − 1 = 9.
Diante desse erro, os alunos precisam ser incentivados a estabelecer
comparações entre as expressões algébricas m² − 1 e 2m − 1.
c. Utilizar “as regras de sinais” da multiplicação e da divisão em todas as
operações envolvendo números inteiros. Por exemplo, em x + 2 e x = − 1,
fazer x + 2 = − 1 + 2 = −1 porque “menos com mais dá menos”.
Nesse caso, uma intervenção possível é questionar: por que −1 + 2 não
pode ser − 1?
Outras situações como, por exemplo, − 3 − 1 = 4 ou − 3 + 1 = − 2, podem
ser utilizadas para retomar as condições nas quais “sinais iguais é positivo
e sinais diferentes é negativo” são válidas.
Após a discussão das situações, os alunos devem jogar novamente.
Enquanto jogam, é importante avaliar se as dificuldades observadas na
primeira etapa foram superadas.
É interessante verificar se os alunos perceberam o que acontece em algumas
expressões algébricas como, por exemplo: − 2t² e x² − 4 , que serão
t
x+2
retomadas na próxima etapa.
3ª etapa:
Pode ser feita em casa por meio da proposição das situações a seguir, após
a vivência do jogo na segunda etapa:
Complete a tabela:
Valor da
variável

Valor numérico da expressão algébrica
−

2t²
t

x² − 4
x+2

-6
-5
-4
-3
-2
-1
0
1
2
3
4
5
6

a) Observe e compare os valores numéricos da expressão algébrica −
O que você percebeu?
b) É possível escrever a expressão algébrica −
simples. Como?

2t²
t

2t²
t

.

de uma maneira mais
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c) Observe e compare os valores numéricos da expressão algébrica x² − 4
x+2
O que você percebeu?
d) Como escrever

x² − 4
x+2

.

de uma maneira mais simples?

e) O que acontece com a expressão algébrica −
expressão x² − 4 , para x = − 2?

2t²
t

, para t = 0? E com a

x+2

É recomendável que, em sala de aula, os alunos possam se organizar em
grupos para discutirem o que fizeram em casa. Se for preciso, o professor
deve propor o cálculo de valores numéricos das expressões − 2t e x − 2,
acompanhada da comparação dos valores numéricos de − 2t²
e x²x +− 24 ,
t
caso os alunos não consigam responder às perguntas dos itens b e d.
A socialização das discussões pode contribuir para a organização/
sistematização de ideias importantes relacionadas ao cálculo de valores
numéricos de expressões algébricas.

- É fundamental considerar quais são as relações existentes entre os termos
que compõem a expressão algébrica, isto é, quais são as operações que
relacionam esses termos entre si.
- Ao substituir uma variável por um valor numérico específico, a expressão
algébrica se transforma em uma expressão aritmética. Nesse sentido, valem
todas as convenções aplicadas na resolução de uma expressão aritmética:
ordem de realização das operações, função dos parênteses.
- Algumas expressões algébricas podem ser escritas de uma maneira mais
simples: x²x +− 24 pode ser escrita como x − 2. Por sua vez, - 2t²
pode ser
t
escrita como − 2t.
D33 – Identificar
uma equação ou
inequação do 1º
grau que expressa um
problema
D34 – Identificar um
sistema de equações
do 1º grau que
expressa um problema
D20 – Resolver
problema com
números inteiros,
envolvendo diferentes
significados
das operações
(adição, subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)
D18 – Efetuar
cálculos com números
inteiros, envolvendo
as operações
(adição, subtração,
multiplicação, divisão,
potenciação)

Relacionando equações, sistemas
de equações e problemas
Essa atividade compreende o estabelecimento de relações entre os dados
e as condições de um problema e a elaboração de expressão por meio de
uma equação de 1º grau ou de um sistema de equações do 1º grau.
A atividade também envolve a busca de estratégias mais simples de
resolução de um problema, em função dos dados e das relações entre eles.
É recomendável que a tarefa seja realizada em trios ou quartetos
1ª etapa:
Pode ser iniciada com os alunos analisando o problema:
Aparecem, em uma foto, cachorros e pessoas.
Descubra quantos cachorros e quantas pessoas existem nessa foto, sabendo que:
- contando as cabeças dos cachorros e das pessoas, o total é “ 9”.
- contando todas as pernas dos cachorros e das pessoas, o total é “24”.
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São 3 cachorros e 6 pessoas.

Para ajudá-los a compreender a situação, é interessante propor alguns
questionamentos:
1) Quais são os dados do problema?
2) O que o problema está pedindo?
3) O que não está no texto do problema mas é importante para resolvê-lo?

1) A quantidade de cabeças que aparecem na foto (9) e a quantidade de
pernas que aparecem na foto (24).
2) Quantas pessoas e quantos cachorros foram fotografados.
3) Partir do princípio de que todas as pessoas fotografadas possuem 2
pernas e todos os cachorros possuem 4 pernas.

Após a discussão das questões, os alunos podem, individualmente, pensar
em estratégias de resolução do problema e colocá-las em prática.
Nesse momento, é interessante acompanhá-los e registrar quais estratégias
os alunos estão utilizando e, diante das dificuldades, o professor deve
intervir sem resolver o problema por eles.
Em seguida, adotar o procedimento descrito para discutir, coletivamente,
as estratégias de resolução e a resposta do problema:
yy organizar os alunos em quartetos;
yy propor a continuação e a análise de estratégias utilizadas por outras
pessoas;
yy comparar essas estratégias com aquelas que foram colocadas em
prática pelos componentes de cada quarteto.
O procedimento proposto se justifica pela possibilidade de, ao mesmo
tempo, constituir-se em repertório de resolução de problemas para todos
os alunos, incluindo aqueles que não conseguiram solucioná-lo; e também
incentivo à troca de informações.
O procedimento também pode contribuir para a organização do
pensamento dos alunos de tal modo que, diante das estratégias
apresentadas, eles elaborem questões para melhor compreendê-las e
para expressar bons argumentos para defendê-las.
Um bom início é apresentar aos alunos a estratégia a seguir:
Ana Paula resolveu o problema das pessoas e dos cachorros assim...
Eu fiz um desenho representando as nove cabeças que aparecem na foto:

A tarefa dos alunos é continuar a resolução de Ana Paula, justificando-a.
Espera-se que os registros dos alunos sejam semelhantes ao ilustrado a
seguir:
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R .: EXISTEM, NA FOTO, 3 CACHORROS E 6 PESSOAS.

Entendendo a estratégia de Ana Paula: ela representou as nove cabeças
que apareceram na foto. Depois, colocou dois traços em cada “cabeça”,
já que cada cabeça possui pelo menos duas pernas, totalizando 18 traços.
Os 6 traços a mais correspondem às outras duas pernas de cachorros. Por
essa razão, ela colocou mais 2 traços em três “cabeças”. Resposta: São 3
cachorros e 6 pessoas.
Após a discussão da estratégia de Ana Paula, essa etapa pode ser finalizada
propondo-se que, em casa, os alunos continuem com a atividade e analisem
as estratégias de resolução de Fábio e de Clara:
Fábio resolveu o problema fazendo de conta que todas as cabeças eram de
cachorros...
4 x 9 = 36 → 36 - 24 = 12
Clara solucionou o problema imaginando que todas as cabeças eram de pessoas...
2 x 9 = 18 → 24 - 18 = 6
2ª etapa:
Na aula seguinte, os alunos, organizados em quartetos, podem discutir
como continuaram as resoluções de Fábio e de Clara, justificando-as.
Entendendo a estratégia de Fábio:
a) 2 x 9 = 18 ➞ todas as cabeças são de pessoas. Ao todo são 16 pernas.
b) 24 − 18 = 6 ➞ existem 6 pernas a mais que não são de pessoas. São
pernas de cachorros.
c) 6 ÷ 2 = 3 ➞ faltam duas pernas nas cabeças que representam os
cachorros. Existem 3 cabeças que, na realidade, não são de pessoas, mas
de cachorros.
d) 9 − 3 = 6 ➞ existem 3 cachorros e 6 pessoas na foto.
Entendendo a estratégia de Clara:
a) 4 x 9 = 36 ➞ todas as cabeças são de cachorros. Ao todo são 36 pernas.
b) 36 − 24 = 12 ➞ existem 12 pernas a mais que não são de cachorros.
São pernas de pessoas.
c) 12 ÷ 2 = 6
d) 9 − 6 = 3

➞
➞

devem ser retirados 2 pernas a mais, de 6 pessoas.
existem 6 pessoas e 3 cachorros na foto.

Após a organização das ideias referentes às estratégias de Fábio e de Clara,
os alunos podem continuar a resolução de Lucas e, depois, analisá-la:
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Lucas resolveu o problema das pessoas e dos cachorros, assim:
Cabeça de
pessoas

Cabeças de
cachorros

Quantidade
total de
cabeças

Pernas de
pessoas

Pernas de
cachorros

Quantidade
total de
pernas

1
2
3
4
6

8
7
6
5
3

9
9
9
9
8

2
4
6
8
12

32
28
24
20
12

34
32
30
28
24

Entendendo a estratégia de Lucas:
Lucas resolveu o problema usando uma estratégia conhecida como
“tentativa e erro” e utilizou uma tabela para registrar e avaliar as tentativas
realizadas.
Essa etapa pode ser finalizada após a discussão da estratégia de Lucas.
3ª etapa:
O próximo passo é a continuação e a análise de mais duas estratégias. Os
modos como Pedro e Letícia resolveram o problema da foto das pessoas e
dos cachorros podem ser analisados em casa:
Pedro pensou assim:
1º) a letra x representa a quantidade de cabeças de pessoas;
2º) a expressão 9 – x representa a quantidade de cabeças de cachorros.
2 . x + 4 . (9 - x) = 24
Por sua vez, Letícia pensou assim:
1º) a letra x representa a quantidade de pessoas que aparecem na foto;
2º) a letra y representa a quantidade de cachorros que aparecem na foto.
x + y = 9

 2x + 4y = 24
4ª etapa:
É interessante os alunos, organizados em quartetos, socializarem o que
fizeram em casa, confrontando as respostas, comparando-as por meio do
estabelecimento de semelhanças e diferenças.
Alguns questionamentos podem ajudar os alunos a compreenderem como
Pedro e Letícia expressaram, respectivamente, os dados do problema das
fotos em uma equação do 1º grau e em um sistema de equação do 1º grau:
Estratégia de Pedro

Estratégia de Letícia

a) Por que 9 − x representa a quantidade de
a) Por que x + y é igual a 9?
cachorros?
b) O que representa 2 ∙ x? E o que representa b) O que representa 2 ∙ x? E o que
4 ∙ (9 – x)?
representa 4 ∙ y?
c) Por que a soma entre 2 ∙ x e 4 ∙ (9 − x) é c) Por que a soma entre 2 ∙ x e 4 ∙ y é igual
igual a 24?
a 24?
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Entendendo a resolução de Pedro: ele expressa os dados do problema da
foto por meio de uma equação do 1º grau na incógnita x, de tal modo que:
a) se x representa a quantidade de pessoas, 9 – x representa a quantidade
de cachorros;
b) 2 ∙ x representa a quantidade total de pernas de pessoas e 4 ∙ (9 – x)
representa a quantidade total de pernas de cachorros;
c) a soma entre as quantidades totais de pernas é 24, ou, em linguagem
algébrica: 2 ∙ x + 4 ∙ (9 – x)= 24
Entendendo a resolução de Letícia: ela expressa os dados do problema da
foto por meio de um sistema de equações do 1º grau nas incógnitas x e y,
de tal modo que:
a) se x representa a quantidade de pessoas e y a de animais, então x + y = 9;
b) 2 ∙ x representa o total de pernas de pessoas e 4 ∙ y o total de pernas de
cachorro;
c) a soma entre as quantidades totais de pernas é 24, ou, em linguagem
matemática: 2 ∙ x + 4 ∙ y = 24
É interessante que, após a resolução da equação do 1º grau e do sistema de
equação do 1º grau, sejam retomadas as diferentes estratégias de resolução
analisadas anteriormente, para que, além de estabelecer semelhanças e
diferenças entre elas, os alunos possam refletir sobre quais são as mais
simples.
Essa reflexão pode ser incentivada por alguns questionamentos:
1) Quais são as semelhanças entre as estratégias de Ana Paula e de Clara?
2) Em quais condições a estratégia de Ana Paula é um bom procedimento de
resolução do problema das fotos?
3) Quais são as semelhanças entre as estratégias de Lucas e de Letícia?
Respostas das questões acima:
1) Ana Paula e Clara partiram da ideia de que pessoas possuem 2 pernas e
cachorros possuem, no mínimo, 2 pernas.
2) A estratégia de Ana Paula é um bom procedimento quando a quantidade
de cabeças e de pernas são relativamente pequenas.
3) Lucas e Letícia consideraram a quantidade total de cabeças e, também,
a de pernas.

Pode ser que o problema original das fotos de pessoas e de cachorros,
acompanhado das estratégias apresentadas anteriormente, não sejam
suficientes para os alunos pensarem em respostas às questões anteriores.
Se for preciso, alterar os dados numéricos do problema original:
a) 40 cabeças e 144 pernas		
b) 537 cabeças e 1506 pernas
A sugestão de alteração de dados justifica-se por outro motivo: a identificação
da equação ou do sistema de inequação do 1º grau que expressa um problema.
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A discussão dos três problemas da foto, o original e os dos itens a e b, pode
ajudar os alunos a perceberem que a álgebra possibilita uma estratégia de
resolução de vários problemas, desde que eles possuam a mesma estrutura.
Nesse sentido, qualquer problema cujo objetivo seja conhecer dois números,
sabendo se a soma entre eles e a soma entre o dobro de um deles é o
quádruplo do outro, pode ser resolvido segundo dois modelos algébricos:
Pela equação do primeiro grau

Pelo sistema de equação do 1º grau



2 ∙ x + 4 ∙ (C − x) = P
Onde...
x representa a quantidade de pessoas
C representa o total de pessoas e de
cachorros
C − x representa a quantidade de
cachorros
P representa o total de pernas

x+y=C
2x + 4y = P

Onde...
x representa a quantidade de pessoas
y representa a quantidade de cachorros
C representa o total de pessoas e de
cachorros
P representa o total de pernas

É interessante que, ao final de cada etapa dessa atividade, os alunos possam
organizar o que aprenderam enquanto realizavam as situações propostas.
A socialização das discussões deve contribuir para a organização e/ou
sistematização de ideias importantes relacionadas à resolução de problemas
e à identificação de uma equação do 1º grau ou de um sistema de equação
do 1º grau que expressa um problema.

É importante os alunos perceberem que...
- Vários procedimentos podem ser utilizados na resolução de um mesmo
problema.
- O confronto entre esses vários procedimentos pode ajudar a validar as
resoluções ou a identificar incorreções.
- A resolução de um problema envolve, além da sua compreensão,
elaboração e aplicação de um plano, a comprovação do resultado, isto é, a
verificação de se ele é, de fato, a solução do problema.
- Os dados de alguns problemas podem ser expressos na linguagem
algébrica, entre eles, equações e/ou sistemas de equações.
- A álgebra fornece modelos genéricos de resolução de vários problemas
matemáticos, desde que eles possuam a mesma estrutura.

Comparando superfícies com superfícies
As atividades propostas têm por objetivo propiciar ao aluno momentos em
que ele participe como principal ator na construção de seu conhecimento.
Os alunos, ao desenvolverem as atividades, são convidados a perceberem
relações, conceitos e a sistematizarem suas ideias a partir das relações
percebidas. Nessa perspectiva, a atividade apresenta ideias relacionadas à
medida de superfícies. Para isso, o aluno precisa: utilizar uma superfície
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como unidade de medida, verificar quantas vezes a unidades de medida cabe
na superfície a ser medida, expressar o resultado da comparação por meio
de um número, perceber que esse número representa a área da superfície
medida, perceber a necessidade de uma unidade padrão para medir a área
de uma superfície e calcular e resolver problemas envolvendo perímetro. A
atividade também propicia condições para o aluno fazer estimativas.

Perímetro e área85
Propor essa atividade em dupla, para que os alunos possam interagir.
Atividade: Veja o retângulo, o quadrado e o triângulo.
6 cm

D12 - Resolver
problema envolvendo
o cálculo de
perímetros de figuras
planas
D13 - Resolver
problema envolvendo
o cálculo de área de
figuras planas

→
4 cm

1 cm
1 cm

→

1 cm
1 cm

Quantos quadrados seriam necessários para cobrir o retângulo da figura?
Quantos triângulos seriam necessários?
Após os alunos terem contado o número de triângulos e quadrados que
cobrem o retângulo, o professor deve apresentar os conceitos de superfície
e de área e, em seguida, propor alguns questionamentos:
a) Contando os quadradinhos da figura, pode-se dizer também que a área do
retângulo é de _____
.
b) De acordo com o cálculo que você fez, pode-se dizer que a área do mesmo
retângulo é______
.
c) Se a superfície que você mediu foi a mesma, por que encontrou valores
diferentes nos itens a e b?
d) O que poderia ser feito, então, para não haver essas diferenças ao se medir a
superfície do retângulo?
e) Você percebe algum problema em apresentar diferentes valores para
representar a medida de uma mesma área? Pense nas situações cotidianas e
justifique sua resposta.
Antes de apresentar a próxima questão, é importante fazer um levantamento
do que os alunos conhecem sobre perímetro de uma figura plana.
f) Qual é a medida do perímetro do retângulo, em cm?
8
Atividade organizada tomando como base o livro: BRASIL, Ministério da Educação.
Gestar II Matemática TP2. Brasília: FNDE/MEC 2006.
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Ao socializar essas respostas, é interessante propor aos alunos reflexões
sobre a necessidade de se padronizarem medidas.
a) 24.
b) 48.
c) Porque as superfícies utilizadas para medir eram diferentes.
d) Utilizar uma superfície para medir que seja padrão, ou seja, uma
unidade de medida padrão, nesse caso, o cm².
e) Sim.
f) 20 cm.

É importante os alunos concluírem que...
- Medir significa comparar uma grandeza com outra de mesma natureza.
- Medir superfície significa compará-la com outra superfície.
- A medida da superfície é denominada área.
- A área é expressa por um número acompanhado por uma unidade de
medida, ou seja, aquela usada como referência na comparação.
- Nos itens a e b, foram utilizados o triângulo e o quadrado como unidades
de medida de superfície, por isso, a área foi expressa pelo número 48, seguido
do
, e pelo número 24, seguido do
.
- Para medir a área de uma superfície, é melhor utilizar uma unidade
padrão para não encontrar resultados diferentes.
- Medir o contorno ou o perímetro significa compará-lo com outra medida
de comprimento.

O metro quadrado
Para desenvolver essa atividade, são necessários os seguintes materiais:
jornal, tesoura, fita adesiva, trena e giz. Além disso, é possível usar
diferentes espaços: a sala de aula, a quadra de esportes ou outros que
achar convenientes.
É recomendável que a tarefa seja realizada em quartetos.
1ª etapa:

D12 - Resolver
problema envolvendo
o cálculo de
perímetros de figuras
planas
D13 - Resolver
problema envolvendo
o cálculo de área de
figuras planas

Inicia-se com o professor pedindo aos alunos que, organizados em grupos,
cortem um pedaço de barbante de 1m de comprimento, sem a utilização de
qualquer instrumento de medida.
Se for preciso, o professor deve explicar qual é o objetivo da atividade:
verificar se os alunos têm a noção do tamanho de um comprimento que
mede 1m.
Os alunos podem verificar se fizeram boas estimativas e, em seguida, se for
preciso, utilizar um instrumento de medida para cortar um barbante de 1m
de comprimento.
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O barbante pode ser utilizado para resolver as situações:
1) Estimar uma medida de 3m de comprimento.
2) Estimar a medida do comprimento da parede maior da sala de aula.
3) Estimar a medida do comprimento do lado maior da lousa.
Em seguida, eles podem avaliar se fizeram boas estimativas. Realizadas as
estimativas, eles podem avaliá-las medindo os comprimentos com o auxílio
do pedaço de barbante. O momento pode ser aproveitado para verificar
se os alunos estão medindo comprimentos corretamente e, se for preciso,
fazer as intervenções necessárias.
1m

1m

2ª etapa:
A etapa começa com o professor perguntando se os alunos fazem ideia do
tamanho de um quadrado com a área de 1m². A proposta é que os alunos
construam um. Essa atividade pode ser desenvolvida em etapas como as
que seguem:
1ª momento: construindo o metro quadrado. Para isso, os alunos podem
seguir os passos:
1. Emendar duas folhas de jornal.
2. Sobre dois lados consecutivos das folhas de jornal emendadas, marcar dois pontos
a 1 metro do vértice.
3. Dobrar a folha de jornal a partir desse vértice de modo que a dobra ligue os dois
pontos marcados.
4. Recortar o triângulo retângulo obtido (não recortar a linha da dobra). Ver como
fazer o corte na ilustração.
5. Abrir a parte que foi cortada para obter a representação de uma superfície de
um metro quadrado (1m²).
A representação do quadrado de 1m de lado foi construída pelos alunos
para eles saberem qual é o tamanho real de uma superfície de 1m² de área.
2º momento: O professor deve desenhar com o giz, no chão da sala, ou em
outro ambiente, o contorno de um quadrado de 2 metros de lado.
a. A tarefa dos alunos é estimar quantas vezes o metro quadrado cabe
na superfície desse quadrado.
b. Depois de verificar se fizeram uma boa estimativa, eles determinam
qual é a área, em m² de um quadrado de 2m de lado. Outras medidas
podem ser propostas para o retângulo e pode ser solicitado o que foi
pedido no item a.
c. Fazer o mesmo para um retângulo de 3m de comprimento por 2m de
largura.
d. A ideia é que, sem desenhar, os alunos determinem a área de um
quadrado de 4m de lado e de um retângulo de 5m de comprimento
e 3m de largura. Em seguida, os alunos podem socializar como
obtiveram os resultados.
e. A partir dos itens anteriores, os alunos podem ser incentivados a
escreverem uma fórmula que determina a área de um retângulo.
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a) 4 vezes e 4m².
b) 6 vezes.
c) 16 m² e 15 m².
d) Multiplicando as medidas dos lados de um retângulo, obtém-se a
medida de sua área.
e) Considerando-se a a medida de um lado e b a medida do outro lado,
tem-se Área do retângulo = a . b

3ª etapa:
Inicia-se essa etapa falando-se sobre shows, eventos que reúnem multidões e
perguntando se os alunos ouviram alguma notícia relacionada ao número
de pessoas presentes e se sabem como os cálculos são feitos. Após essa
conversa, pode ser proposta a seguinte situação:
Para saber como isso acontece, é preciso determinar inicialmente quantas
pessoas96cabem em 1 m². Para isso, o professor deve desenhar um contorno
de um metro quadrado no piso da sala de aula e pedir para que alguns
alunos entrem nele. A contagem de quantos alunos cabem em 1 m² pode
ser realizada nas seguintes condições:
yy Os alunos não devem ficar muito próximos entre si.
yy O espaço deve estar bem cheio, ou seja, colocar o maior número de
alunos, porém, sem que fiquem muito apertados; dar condições para
que as pessoas fiquem confortáveis.
Finalizada essa etapa, propõem-se os seguintes questionamentos:
a) Quantas pessoas cabem no metro quadrado? Incentive-os primeiro a estimar
e depois verificar se fizeram ou não uma boa estimativa.
b) Usando esse critério, quantos caberiam na sala? E na quadra?
É importante os alunos concluírem que...
- Para encontrar a área de uma superfície retangular, basta multiplicar a
medida de um lado pela medida de outro lado.
- Para encontrar a área de uma superfície quadrada, basta multiplicar a
medida de um lado por ele mesmo, já que o quadrado é um retângulo cujos
lados têm mesma medida.
- Dependendo da superfície a ser medida, utiliza-se uma unidade de
medida de superfície adequada à situação: o metro quadrado, ou o centímetro
quadrado, ou o milímetro quadrado etc.
- É possível estimar o número de pessoas em um ambiente sabendo quantas
pessoas cabem em um metro quadrado.
- Sabendo o tamanho de uma superfície de 1 m², é possível estimar medidas
de áreas de um ambiente.

9
Para saber mais sobre o cálculo do número de pessoas concentradas em multidões:
http://gizmodo.uol.com.br/giz-explica-como-medir-multidoes/
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Relacionando perímetro e área
D5 - Reconhecer
a conservação ou
modificação de
medidas dos lados,
do perímetro, da área
em ampliação e/ou
redução de figuras
polígonos usando
malhas quadriculadas
D7 - Reconhecer que
as imagens de uma
figura construída por
uma transformação
homotética são
semelhantes,
identificando
propriedade e/
ou medidas que se
modificam ou não se
alteram

Essa atividade pode ser desenvolvida em três etapas para proporcionar ao
aluno a participação efetiva, não como espectador, mas como ator, de
modo que ele seja capaz de perceber relações, conceitos e de sistematizar
suas ideias a partir da exploração das situações propostas. As atividades
podem favorecer a compreensão das ideias relacionadas à resolução de
problemas envolvendo áreas e perímetros de figuras planas, bem como
favorecer a percepção da relação existente entre área e perímetro em
situações de ampliação ou redução de figuras planas.
1ª etapa:
Pode ser iniciada propondo-se aos alunos a resolução da situação:
Obtenha um retângulo de modo que a medida de seus lados seja o dobro das
medidas do retângulo original e, depois, responda às questões:
RETÂNGULO
ORIGINAL

2 cm
6 cm

a) Qual é o perímetro do retângulo inicial? E do retângulo ampliado?
b) Qual é a área do retângulo inicial e do retângulo ampliado?
Faça o mesmo que foi feito com o retângulo anterior, com um quadrado de lados
3cm, depois responda às questões abaixo:
c) Qual é o perímetro do quadrado inicial? E do quadrado ampliado?
d) Qual é a área do quadrado inicial e do quadrado ampliado?
e) Ao dobrar a medida dos lados, o que aconteceu com o perímetro do retângulo
e do quadrado? E com a área?
a) 16 cm e 32 cm.
b) 12cm² e 48 cm².
c) 12cm e 24cm.
d) 9 cm² e 36 cm².
e) Ao dobrar a medida dos lados, o perímetro dobrou e a área quadriplicou.

Observação: Se o aluno disser que, quando o perímetro aumentou, a área
também aumentou, num primeiro momento, isso pode ser aceito como
resposta.
2ª etapa:
Antes de propor a situação a seguir, o professor deverá reproduzir, para
os alunos, vários retângulos de papel de mesmas dimensões, utilizando o
retângulo da figura como referência.
Dado um retângulo, o aluno fará justaposições de vários deles de modo a
formar uma figura semelhante à primeira.
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Retângulo dado: (1)
Possíveis justaposições:
figura 3
figura 2

É importante observar a forma como os alunos estão justapondo os
retângulos e verificar se aparecem respostas semelhantes a:
figura 5

figura 6

figura 4

Caso apareçam, solicitar que verifiquem se a nova figura formada é
semelhante à figura inicial.
Se não houve ainda trabalho com semelhanças, é necessário aproveitar a
oportunidade para desenvolver algumas ideias a respeito disso e mostrar
ao aluno que, para serem semelhantes, as duas figuras (o retângulo inicial
e o retângulo ampliado) devem ter ângulos correspondentes com mesma
medida e lados, respectivamente proporcionais, ou seja, a razão entre os
lados correspondentes das duas figuras deve ser a mesma.
Em seguida, o professor deve pedir aos alunos para verificarem, nas
justaposições que fizeram, quais são semelhantes ao retângulo inicial. É
interessante aproveitar esse momento para discutir com os alunos por
que as figuras 4, 5 e 6 não são ampliações do retângulo inicial. Propor a
resolução de algumas situações para os alunos indicarem em quais delas
as figuras são semelhantes, justificando a resposta. Para isso, os seguintes
questionamentos podem ser feitos:
a) Suponha que as dimensões do retângulo (1) sejam x e y. Qual seriam as
dimensões do retângulo da figura 2? E da figura 3? E da 4? E da 5?
b) Qual é a razão entre as dimensões correspondentes dos retângulos das figuras
1 e 2? E das figuras 1 e 3? E das figuras 1 e 4? E das figuras 1 e 5?
c) Sabendo que, para uma figura ou um polígono ser uma ampliação ou redução
de uma figura dada, é preciso que os ângulos correspondentes sejam iguais e
que a razão entre os lados correspondentes sejam proporcionais. Indique quais
dos retângulos (2), (3), (4) e (5) é uma ampliação do retângulo da figura (1).

Os retângulos
apresentados nas
figuras (2, 3, 4
e 5) são apenas
sugestões, é mais
indicado utilizar as
justaposições dos
próprios alunos.

a) Figura 2: 2x e 2y; figura 3: 3x e 3y; figura 4: x e 2y; figura 5: 2x e y.
b) Figuras 1 e 2:

x
2x

y
e 2y
ou

Figuras 1 e 3:

x
3x

e

Figuras 1 e 4:

x
x

=1 e

Figuras 1 e 5:

x
2x

=2

y
3y

1

ou

1
2

1
3

y
2y

=2

1

e

y
y

=1

c) Figuras 2 e 3.
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Antes de propor a situação a seguir, o professor deverá reproduzir para os
alunos vários triângulos equiláteros de papel com as mesmas dimensões.
Se o professor preferir, pode utilizar o triângulo da figura como referência.
Por fim, os alunos farão justaposições com os triângulos de modo a formar
uma figura semelhante ao triângulo inicial, ou seja, de modo que ele seja
uma ampliação do triângulo inicial.
Triângulo inicial:
Possíveis justaposições:

É importante que o aluno perceba que...
- Na ampliação, os ângulos internos do novo triângulo têm as mesmas
medidas que seus correspondentes do triângulo inicial.

Concluindo...
Antes de propor as perguntas, é necessário mostrar aos alunos o que são a
base e a altura de um retângulo.
a) Dobrando a base e a altura do retângulo, quantos retângulos foram necessários
para obter uma figura semelhante?
b) Dobrando as medidas dos lados do retângulo, em quanto aumenta sua área?
Antes de propor as perguntas, é importante evidenciar o que são a base e a
altura de um triângulo equilátero.
c) Dobrando a base e a altura do triângulo, quantos triângulos você precisou para
obter figura semelhante?
d) No triângulo, dobrando as medidas de seus lados, em quanto aumenta sua
área?
Para responder às questões, retomar as respostas das questões anteriores.
e) Observando as duas situações, você pode afirmar que, ao dobrar as dimensões
de uma figura, a área dobra também? Justifique sua resposta.
f) Observando as duas situações, dobrando as medidas dos lados (do retângulo e
do triângulo), o que acontece com a medida do perímetro?
g) Ao dobrar a medida do perímetro do retângulo inicial e do triângulo, o que
acontece com a área?
h) Ao dobrar o perímetro de uma figura ou de um polígono, o que acontece com
a área? Escreva um texto para expressar essa relação.
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a) 4.
b) 4.
c) 4.
d) 4 vezes.
e) Não. Resposta possível: a área quadriplicou.
f) O perímetro dobra.
g) A área quadruplica.
h) Resposta possível: Ao dobrar o perímetro de um polígono, sua área é
aumentada 4 vezes.

3ª etapa:
Alguns problemas que envolvam a relação entre áreas de figuras semelhantes
podem ser propostos.
O Sr João fez um orçamento para colocar piso na sala da sua casa e o valor
foi de R$ 570,00. Analisando a planta de sua casa, percebeu que havia dado
as dimensões erradas para o vendedor da loja. Na verdade, sua sala tinha a
metade das dimensões que ele havia apresentado. Qual seria, então, o valor que
iria gastar para colocar piso na sala?

R$ 142,50

É importante os alunos concluírem que...
- Ao ampliar ou reduzir um polígono ou uma figura, é preciso que a medida
dos lados correspondentes sejam proporcionais e as medidas dos ângulos
correspondentes sejam as mesmas.
- Ao dobrar as dimensões do retângulo inicial, foram necessários 4
retângulos, para obter uma figura semelhante.
- Ao dobrar as dimensões do triângulo inicial, foram necessários 4
triângulos, para obter uma figura semelhante.
- Ao dobrar o perímetro de uma figura ou de um polígono, a área da figura
ampliada será 4 vezes a área da figura ou polígono inicial.

Item de prova
Após o estudo da equação do 2º grau e do cálculo de área de figuras
planas, é relevante, para efeito de avaliação externa, propor a resolução
de uma questão de múltipla escolha contemplando esses dois conteúdos.
O item 35 do Banco de Itens é uma possibilidade.
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Observe as regiões poligonais a seguir:

2x
x + 12
x

2x

Qual deve ser a medida de x para que as duas regiões poligonais possuam a
mesma área?
(A) 0 cm.
(B) 3 cm.
(C) 4 cm.
(D) 6 cm.
Após a leitura do item, é interessante os alunos fazerem uma lista de
conhecimentos matemáticos necessários para resolvê-lo. A sugestão a
seguir justifica por que não é necessário, nesse momento, discutir a relação
proposta pelos alunos.
Os alunos devem, também, analisar a resolução que duas alunas (estudantes
de uma turma de 4º ano do Ciclo II) apresentaram para a questão:
Resolução de Helena:
Área do retângulo: x ∙ (x + 12) = x² + 12x
Área do quadrado: 2x ∙ 2x = 4x²
x² + 12x = 4x²
x² + 12x − 4x² = 0
− 3x² + 12x = 0
3x² − 12x = 0
x ∙ (3x − 12) = 0
x = 0 ou 3x − 12= 0  x = 4
“0” não pode ser solução do problema, pois não existem figuras de lados 0 cm.
A solução é 4 cm porque a área do retângulo é 4² + 12∙ 4 =16 + 48 = 64 cm² e a
área do quadrado é 4 ∙ 4² = 4 ∙ 16 = 64 cm².
Para x = 4 cm as duas figuras possuem a mesma área.
Resolução de Beatriz:
A aluna Beatriz analisou cada alternativa para encontrar a resposta do
problema.
A alternativa A não pode ser a resposta porque não existem regiões poligonais de
lado 0 cm.
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A alternativa B também não é resposta porque, para x = 3 cm, as duas regiões
poligonais não possuem a mesma área:
I) Área do retângulo: x ∙ (x + 12) = 3 ∙ (3 + 12) = 3 ∙ 15 = 45 cm²
II) Área do quadrado: 2x ∙ 2x = 2 ∙ 3 ∙ 2 ∙ 3 = 6 ∙ 6 = 36 cm²
A alternativa C é a resposta porque, para x = 4 cm,
I) Área do retângulo: x ∙ (x + 12) = 4 ∙ (4 + 12)= 4 ∙ 16 = 64 cm²
II) Área do quadrado: 2x ∙ 2x = 2 ∙ 4 ∙ 2 ∙ 4 = 8 ∙ 8 = 64 cm²
Para finalizar, o professor pode conversar sobre quais foram os
conhecimentos matemáticos utilizados por Helena e Beatriz para resolverem
o problema.
As duas resoluções podem ajudar os alunos:
yy a retomarem a lista de conhecimentos necessários para resolver o item
de múltipla escolha: cálculo de área de retângulos e de quadrados, valor
numérico de uma expressão algébrica, equação do 2º grau, operações
com números inteiros;
yy a refletirem sobre estratégias diferentes de resolução de um mesmo
problema, mais especificamente, aqueles apresentados na forma de
itens de múltipla escolha. Beatriz, por exemplo, partiu das alternativas,
pois sabia que uma delas representa a solução do problema.

O teorema de Pitágoras
As duas atividades seguintes permitem aos alunos estabelecerem relações,
fazerem conjecturas e perceberem a relação observada por Pitágoras.
A resolução de problemas envolvendo as medidas dos catetos e da
hipotenusa, solicitando uma das medidas não identificadas, explora um
dos sentidos do teorema de Pitágoras: “Se um triângulo é retângulo, então,
o quadrado da medida da hipotenusa é igual à soma dos quadrados
das medidas dos catetos”. Esse é o sentido mais comumente abordado
em sala de aula. É pouco explorado o Teorema de Pitágoras na forma
em que a escola pitagórica o concebeu, cujo objetivo era de se obterem
triângulos retângulos. Com essa função, é preciso explorar a outra direção
do Teorema: “Se, em um triângulo, o quadrado da medida do maior lado
for igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, então, esse
triângulo é retângulo.

D10 - Utilizar relações
métricas do triângulo
retângulo para
resolver problemas
significativos

Utilizando a relação de Pitágoras
Para o desenvolvimento dessa atividade, é necessário terem sido propiciadas,
antes, situações de aprendizagem que envolveram o teorema de Pitágoras. A
resolução de uma questão de múltipla escolha contemplando essa relação
pode ser proposta.
O item 12 do Banco de Itens é uma possibilidade.
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A figura a seguir é o desenho de um triângulo retângulo feito numa folha
de cartolina.

Qual a medida, em cm, do lado AB?
(A) 17
(B) 23
(C) 25
(D) 31
Após a leitura do item, é interessante os alunos fazerem uma lista de
conhecimentos matemáticos necessários para resolvê-lo. Em seguida, pedir
para os alunos analisarem a resolução de dois alunos também estudantes
de uma turma de 4º ano do Ciclo II:
Resolução de Danilo:
AB = a (medida de AB)
a² = b² + c²
a² = 7² + 24²
a² = 49 + 576
a² = 625
a = ±√625
a = ± 25
“25” não pode ser a solução do problema, pois não existe medida de
comprimento negativa.
A solução é 25 cm.
Resolução de Juliana:
AB = a
A alternativa A não pode ser a resposta porque, ao se substituir 17 na relação
de Pitágoras, a igualdade não é verdadeira:
a² = b² + c²
17² = 7² + 24²
289 = 49 + 576
289 ≠ 625
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A alternativa B não pode ser a resposta porque, ao se substituir 23 na relação
de Pitágoras, a igualdade não é verdadeira:
a² = b² + c²
23² = 7² + 24²
529= 49 + 576
529 ≠ 625
A alternativa C é a resposta porque, para a = 4, a relação a² = b² + c² é
verdadeira:
a² = b² + c²
25² = 7² + 24²
625 = 49 + 576
625 = 625
A alternativa D não pode ser a resposta, pois, ao se substituir o 31 na relação
de Pitágoras, a igualdade não é verdadeira:
a² = b² + c²
31² = 7² + 24²
961= 49 + 576
961 ≠ 625
A alternativa D não pode ser a resposta também porque o lado AB não pode ser
31, pois, pela desigualdade triangular, em qualquer triângulo, cada lado tem
a medida menor que a soma das medidas dos outros dois lados. Nesse caso, a
soma dos outros dois lados é 31.
Quais foram os conhecimentos matemáticos utilizados por Danilo e Juliana para
resolverem o problema?
As duas resoluções podem ajudar os alunos:
yy a retomarem a lista de conhecimentos necessários para resolver o item
de múltipla escolha: cálculo das medidas dos catetos ou hipotenusa
de um triângulo retângulo, potenciação, radiciação, operação com
números inteiros, equação e desigualdade triangular;
yy a refletirem sobre estratégias diferentes de resolução de um mesmo
problema, mais especificamente, aqueles apresentados na forma de
itens de múltipla escolha. Juliana, por exemplo, partiu das alternativas,
pois sabia que uma delas representa a solução do problema.

Teorema de Pitágoras: o outro lado da moeda
A atividade pode auxiliar os alunos a perceberem que a matemática é
dinâmica e está, constantemente, em elaboração; muitos de seus conceitos
são construídos ao longo dos tempos, por necessidades sociais.
A classe pode ser organizada em quartetos e a atividade desenvolvida no
pátio da escola, na quadra de esportes ou em outro ambiente conveniente,
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para que os alunos possam vivenciar a proposta. Após o desenvolvimento da
atividade, os alunos devem ser incentivados a socializarem suas respostas, a
comunicarem o entendimento dos processos utilizados e a refletirem sobre
a importância da Matemática. Poderá ser proposta a atividade Teorema
de Pitágoras: o outro lado da moeda após o desenvolvimento da atividade
Estabelecendo e utilizando a relação de Pitágoras.
Iniciar propondo a situação seguinte:
Os pedreiros Lucas e João irão construir uma piscina cujas medidas são: 4 m
de largura, 8 m de comprimento e 1,60 m de profundidade. Para isso, eles,
inicialmente, precisam construir o alicerce com o formato retangular (4 m por
8 m) de modo que as paredes que serão construídas “fiquem no esquadro”.
Essa expressão, usada por muitos pedreiros, significa que as paredes adjacentes
precisam formar um ângulo de 90o entre elas.
Observe os procedimentos utilizados pelos pedreiros para construir esse alicerce
e, depois, em grupos com 4 pessoas, simule os procedimentos utilizados por eles
e responda às questões propostas.
1. No terreno onde será construída a piscina, Lucas finca uma estaca de madeira
na posição em que ficará um dos cantos da piscina, que será chamada de
canto 1. João amarra uma linha na estaca. Esticam a linha e medem, nela,
com uma trena, a distância de 8 metros, marcando esse ponto com outra
estaca (canto 2) e amarrando, nela, a linha.

canto

x
canto 1

2

2. Lucas estica a linha numa direção aproximadamente perpendicular ao
segmento de reta “canto 1 - canto 2” e marca o terceiro ponto a 4 metros
do “canto 2”. Nesse ponto, João finca a estaca, provisoriamente, no canto
que será chamado de “canto 3”. A posição do canto 3 é provisória, porque
os pedreiros precisam verificar se ele “ficou no esquadro”. Para verificar ou
deixar o “canto 2” no esquadro, ou seja, formando um ângulo de 90o, o
pedreiro Lucas faz o seguinte:

canto 3
4m

canto 2

8m

canto 1

I) A partir do “canto 2”, ele mede 80 cm sobre a linha que liga o canto 2
ao “canto 1”, marca um ponto, que será chamado de ponto A. João o
ajuda marcando esse ponto com uma estaca de madeira. Em seguida, a
partir do “canto 2”, ele mede 60 cm sobre a linha que liga o “canto 2”
ao “canto 3”, marcando o ponto B.
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canto 3
B
60cm

canto 2

80cm

A

canto 1

II) Agora o pedreiro Lucas precisa de um pedaço de madeira medindo 1m
de comprimento. Essa madeira precisa ser reta (pode ser um barbante
ou uma trena de madeira). Ele coloca uma das extremidades no ponto
A e desloca o fio esticado (da estaca que está no “canto 3 provisório”)
que liga o “canto 2” ao “canto 3”, tentando fazer coincidir a outra
extremidade da madeira de 1 metro com o ponto B.

canto 3
B

ma

deir

60cm

a1

canto 2

80cm

met
ro
A

canto 1

III) Quando a distância entre os pontos A e B for 1metro, João informa
que o “canto 2” está no esquadro. Então ele desloca o fio do “canto 3
provisório”, para o “canto 3”, de modo que a distância entre A e B seja
1metro, e finca a estaca no “canto 3” fixo.

canto 3
B

canto 2

ma

deir

a1

met
ro
A

canto 1

Os procedimentos utilizados pelos pedreiros requerem uso de materiais
como estacas, madeira etc. Mas é possível substituí-los por barbante
e giz para fazer as marcações. A partir da experiência dos alunos com a
atividade, é produtivo que respondam alguns questionamentos, para que
possam perceber a relação.
a) Os pontos A e B que o pedreiro marcou estão a 80 cm e 60 cm distantes do
“canto 2”. Observe que, ligando os pontos A, B e o “canto 2”, obtém-se um
triângulo. Encontre o quadrado da medida do segmento que vai do “canto 2”
ao ponto A. Faça o mesmo com o segmento que vai do “canto 2” ao ponto B.
Quais resultados você obteve?
b) Agora encontre o quadrado de 1m ou 100 cm, que é a madeira que liga o
ponto A ao ponto B. Que resultado você obteve? Relacione esse resultado à
soma dos quadrados obtidos no item anterior.
c) Os pedreiros Lucas e João utilizaram os procedimentos mencionados, para que
as paredes adjacentes que serão construídas fiquem no esquadro, ou seja, para
que o ângulo formado entre elas seja de 90°. Por que o pedreiro utilizou esse
procedimento? Por que esse procedimento funciona?
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a) 6 400 e 3 600.
b) O quadrado de 100 cm é igual à soma dos quadrados de 60 cm e 80 cm.
c) Funciona porque se, em um triângulo, o quadrado da medida do lado
maior for igual à soma dos quadrados das medidas dos outros dois, esse
triângulo é retângulo. E o ângulo reto é formado a partir dos lados menores
desse triângulo.

Ao marcar os pontos A, B distantes respectivamente 80 cm e 60 cm do
canto 2, e ligá-los com uma madeira de 1 metro ou 100 cm, podemos
representá-lo com um triângulo.
Nesse triângulo, o quadrado da medida do lado maior é igual à soma dos
quadrados das medidas dos outros dois lados e esse triângulo é retângulo.
Se, em um triângulo, o quadrado da medida do maior lado for igual à
soma dos quadrados das medidas dos outros dois, então, esse triângulo é
retângulo.
Podemos, portanto, utilizar a relação de Pitágoras nos dois sentidos. Nessa
atividade, o objetivo era obter um triângulo retângulo, isto é, construir um
alicerce de modo que as paredes a serem construídas ficassem no esquadro.

Leitura de imagens
Partindo da premissa de que a formação do aluno como leitor tem, na
escola, um espaço fundamental de experiências leitoras as mais diversas, a
leitura de imagens e dos gestos coloca-se nesse movimento, especialmente
dada a natureza visual do mundo em que vivemos. Nos dias atuais, a
sociedade é carregada de imagens que estão em vídeos, no computador,
no cinema, na arte, nos livros, na publicidade etc.
Todas as disciplinas curriculares lidam, de alguma maneira, com imagens,
na relação com a linguagem verbal (oral ou escrita). São ilustrações, mapas,
gráficos, fotos, pinturas, desenhos que povoam o cotidiano da sala de aula,
assim como a imagem do corpo em movimento, presente majoritariamente
nas quadras de nossas escolas.
Considerando que as diferentes formas de expressão e comunicação
apresentam possibilidades de diálogos entre fundamentos, conceitos e
procedimentos didáticos das áreas, a seguir, é apresentada uma proposta
didática que intenciona favorecer mais um diálogo não somente pertinente,
mas também desafiador.

Magic Square e outras composições
D2 - Identificar
propriedades comuns
e diferenças entre
figuras bidimensionais
e tridimensionais
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A atividade envolve a identificação, em uma obra de arte, de figuras
geométricas planas ou não planas, nomeando-as. A foto utilizada é
uma sugestão, pois o professor pode propor aos alunos uma atividade
semelhante, com base em outra obra de arte.
Na busca de respostas às questões propostas, os alunos terão a oportunidade
de identificar semelhanças e diferenças entre figuras geométricas planas ou
não planas; desenvolver a linguagem geométrica; desenvolver a sensibilidade
estética e ampliar o repertório cultural.

Sugere-se o desenvolvimento da atividade Magic Square, em duplas.
1ª etapa:
A atividade pode ser iniciada com o professor perguntando aos alunos se
eles já viram alguma obra do artista brasileiro Hélio Oiticica (1937 - 1980)
e pedir aos que se manifestaram positivamente para compartilharem o que
sabem. Em seguida, deve-se mostrar uma foto da composição Magic Square
que se encontra no Instituto Inhotim, em Brumadinho (Minas Gerais).

Hélio Oiticica, Penetrável Magic Square, De Luxe, 1977, foto: Carol Reis
Fonte: Disponível em: http://www.inhotim.org.br/arte/artista/view/161.
Acesso em: 15 jul.2013.

Apreciar é o mesmo que contemplar, olhar com admiração. Que tal apreciar
a obra Magic Square? O que o aluno sente quando contempla a composição?
O que percebe, quanto às cores? E às formas?
O que o artista Hélio Oiticica utilizou, prioritariamente, para compor essa
obra de arte?
Esta etapa pode ser finalizada com “composições”, produzidas pelos
próprios alunos, tendo em vista duas propostas:
yy 1ª possibilidade: criar uma composição, com modelos de outros
sólidos geométricos, buscando efeitos semelhantes aos que podem ser
provocados pelos penetráveis.
yy 2ª possibilidade: criar uma composição de penetráveis, a partir de
desenhos, o que remete ao uso de representações.
Os prismas abaixo estão desenhados em perspectiva:

A composição
apresentada é um
penetrável e os alunos
podem conversar
sobre como seria
tomar, fisicamente,
posse do espaço
proposto pelo artista.
As cores classificadas
em quentes ou frias
ajudam a reforçar
a mensagem ou a
sensação que os
artistas querem
transmitir em suas
obras. O uso das cores
complementares cria
contraste e impacto
visual. Na obra
mostrada aos alunos,
as cores têm um papel
importante e podem
reforçar as sensações
transmitidas pela
obra.
As cores quentes são
aquelas associadas
ao sol e ao fogo
(vermelho, laranja
e amarelo) e que
transmitem uma
sensação de calor. Por
sua vez, as cores frias
são associadas à água,
ao céu, às árvores
(azul, verde, violeta,
etc.) e que transmitem
uma sensação de frio.
O fato de a
composição estar
situada em um parque
faz com que a luz
do sol e os efeitos
produzidos pelas
sombras de suas
partes provoque
sensações físicas
e emocionais nas
pessoas que a
penetram.
Cada artista enfatiza
alguns elementos em
sua obra – cor, luz,
sombra –, porém é a
combinação de todos
eles que irá resultar no
objeto artístico.

99

Sólidos geométricos podem ser representados em malhas – pontilhadas,
quadriculadas, triangulares etc.:

É interessante organizar, junto com os alunos, uma exposição das
composições criadas por eles, cuidando para que a autoria seja garantida
em todos os trabalhos.
2ª etapa:
Os alunos são incentivados a apreciarem novamente a foto com a
composição Magic Square. Escolher uma composição de um dos grupos
da classe e responder a questão: Quais formas geométricas que você já conhece
aparecem em cada uma das composições? Quais são planas, quais são não planas?
As respostas são pessoais, mas a obra de Oiticica é composta por figuras
geométricas, muitas delas prismas. Além disso, muitas de suas faces
são quadrados, o que dá nome à composição. Há outros quadriláteros
presentes nessa obra, além de polígonos não convexos – os que aparecem
nas faces dos sólidos como elementos “vazados”.
Em seguida, o professor pode pedir para eles se organizarem em quartetos e,
em uma folha de papel em branco, reproduzirem as figuras da composição
que já conhecem e, abaixo delas, escreverem os respectivos nomes.
É importante também perguntar se é possível considerar como prisma as
figuras tridimensionais que aparecem como pequenas “janelas”. A análise
das respostas dos alunos pode nortear o planejamento das próximas aulas
envolvendo o estudo de figuras planas ou não planas.
3ª etapa:
Antes de realizá-la, é recomendável combinar com o POIE e o Coordenador
Pedagógico da escola qual o dia e o horário mais adequados para a
utilização da Sala de Informática.
É conveniente que essa etapa seja iniciada com a retomada das respostas
dadas pelos alunos às questões de números 1 a 3, na etapa anterior. Informe
que eles poderão ampliar ou revisar o que responderam, pesquisando
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sobre a vida e a obra de Hélio Oiticica, em sites da Internet. Ao final, os
alunos podem produzir um comentário sobre o que aprenderam durante a
realização da atividade Magic Square e outras composições.
É interessante utilizar alguns sites que contam um pouco sobre a vida e
a obra do artista, como em http://www.pitoresco.com/brasil/oiticica/
oiticica.htm, ou assistir a um vídeo sobre “Penetráveis”, série composta
de obras criadas por Oiticica a partir de 1960. Trata-se de espaços
em forma de labirinto nos quais o espectador pode entrar e vivenciar
experiências sensoriais relativas ao tato, ao olfato, ao paladar, à visão e à
audição, como o apresentado por Nelson Mota no youtube: http://www.
youtube.com/watch?v=L00rV_yeaIA&feature=related .
Em http://www.youtube.com/watch?v=_vI7lk_0xPc encontram-se
apresentações sobre os penetráveis, musicadas com uma bela canção.
O vídeo ”Museu é o Mundo” mostra a localização, em mapas, de alguns
penetráveis e várias vistas das composições artísticas. Vale a pena conferir a
parte 2, em http://www.youtube.com/watch?v=4bcZ9CIXzuE&feature=rel
ated. O vídeo tem duração de, aproximadamente, dez minutos.
4ª etapa: Composições geométricas e os quebra-cabeças
Nesta etapa, os alunos, em quartetos, serão convidados a construírem
alguns quebra-cabeças e a comporem um quadro com polígonos, à
semelhança do apresentado a seguir10.2

É possível associar
beleza, harmonia
e matemática por
meio da apreciação
de obras de arte.
Na criação de uma
composição em
três dimensões,
participam vários
elementos, como
sensibilidade,
conhecimento,
contexto etc. Hélio
Oiticica, ao criar a
obra “Magic Square”,
considerou as relações
entre diferentes
formas geométricas,
combinando-as com
as cores.
O conhecimento da
vida de um artista
e a apreciação de
sua obra podem
desenvolver a
sensibilidade estética
e ampliar o repertório
cultural.
As formas
geométricas podem
ser utilizadas para
comunicar o que está
na imaginação dos
artistas e provocar
diferentes emoções
em quem aprecia
as obras de arte
produzidas por eles.

Nicolau Campos – Composição Geométrica X (2006)
Fonte: Disponível em: http://www.aicoa.org. Acesso em: 29 jul.2013.

Os alunos deverão desenhar bitrapézios a partir de trapézios retângulos
congruentes, em malhas quadrangulares. Parte-se de um trapézio cujos
vértices se encontram em pontos de encontro na malha. A unidade de
comprimento a ser considerada é “u” e a de área é “u2”.

10

Atividade baseada em: PAULUS, Gerdes. Puzzles e Jogos de Bitrapézios. Girafa, 2008.
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u

u²
Juntando dois trapézios como esses, é possível formar vários polígonos,
como os representados abaixo.

Nos dois primeiros, os vértices dos trapézios coincidem com pontos da
malha. Eles serão denominados bitrapézios. O terceiro polígono não é um
bitrapézio.
A primeira tarefa é desenhar, em malha quadriculada sobre papel cartão
ou cartolina, todos os bitrapézios possíveis. Os alunos podem trabalhar em
grupo de quatro alunos, cada aluno desenhando os seus.
Observação: considera-se um polígono a reunião da linha poligonal fechada
com a região interna a ela.
É possível desenhar 21 bitrapézios distintos.

É necessário verificar se todos os grupos conseguiram desenhar os 21
polígonos, que deverão ser recortados para serem utilizados nas próximas
atividades.
Após cada resolução, os grupos devem socializar suas soluções.
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1. Construção de sequência de retângulos
Na sequência geométrica a seguir, todos os retângulos têm um dos lados
medindo 3 u.

1

2 		

3		

4

O primeiro retângulo é formado por dois bitrapézios; o segundo, por quatro; o
terceiro, por seis, e assim por diante.
Compor com bitrapézios o quinto e o sexto elementos da sequência e desenhá-los
em malha quadriculada.
Respostas possíveis:

		

5				

6

2. Construção de figuras simétricas
a) Quais são os bitrapézios que apresentam uma simetria axial? Desenhá-los em
malha quadriculada e traçar sobre eles os eixos de simetria.

b) Construir duas figuras simétricas diferentes, compostas por três bitrapézios,
desenhando-as em malha quadriculada.
Respostas possíveis:
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É importante que o aluno perceba que
- É possível construir o mesmo elemento de uma sequência de várias
formas.
- A composição de figuras simétricas pode ser feita de várias formas.
- Muitas figuras possuem mais de um eixo de simetria.

D12 e D13 Resolver problemas
envolvendo o cálculo
de perímetros e de
área de figuras planas

3. Áreas e formas geométricas
Há lados das figuras compostas por bitrapézios que medem √2 u.
a) O polígono a seguir é composto por quatro bitrapézios.

D10 - Utilizar relações
métricas do triângulo
retângulo para
resolver problemas
significativos

Calcule o perímetro do polígono, em unidades u de comprimento, e a área, em
unidade u2.

(4 √2 + 10) u e 12 u2.

b) Cada bitrapézio tem área 3 u2. Se forem usados os 21 bitrapézios para compor
um polígono, é possível construir um quadrado? Justifique sua resposta.

Não; a área total de 21 bitrapézios é 63 u2.

4. Composição geométrica
Cada grupo deve ter 84 bitrapézios em 4 cores distintas. Colando-os em uma
folha de cartolina ou papel cartão, os grupos deverão compor um quadro
geométrico, como o de Nicolau Campos.
É interessante organizar, junto com os alunos, uma exposição das
composições criadas por eles, cuidando para que a autoria seja garantida
em todos os trabalhos.
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Capítulo 5

Avaliação para a
aprendizagem
Avaliação educacional é um tema complexo e polêmico, abordado por
estudiosos em diversas perspectivas. Apesar da diversidade, há sempre
a concepção de que a reflexão permeia todas elas. Conforme Chianca
et al (2001, 16), a avaliação é a oportunidade de reflexão que permite
aos indivíduos momentos de análise da realidade dos fatos, de modo a
criar diretrizes para o desenvolvimento de ações e de aprendizagem com
a experiência.
Os processos avaliativos desenvolvidos nos ambientes educacionais utilizam
diferentes metodologias e visam a diversos objetivos. Existem avaliações
diagnósticas, como aquelas que o professor faz com a turma, no início de um
processo, com o intuito de conhecer os alunos em suas dimensões social,
demográfica e pedagógica, para o desenvolvimento do plano de ensino;
avaliações formativas, realizadas ao longo do ano letivo, com a finalidade de
acompanhar os processos de aprendizagem dos alunos, bem como propiciar
as reflexões do professor sobre suas práticas e necessidades de mudança;
e avaliações somativas, feitas ao fim de uma etapa, para que se conheça o
conjunto de conhecimentos que o aluno aprendeu até determinado ponto
da escolaridade.
A avaliação educacional pode, também, ser classificada como interna
ou externa.

Avaliação Interna
Preocupação constante no cotidiano escolar, a avaliação realizada em sala
de aula é considerada interna, pois se baseia no processo de aprendizagem
de um grupo de alunos, por meio de estratégias elaboradas por alguém que
acompanha diretamente esse processo – o professor.
Os educadores, muitas vezes, trabalham com avaliações nas quais o
importante é medir. As ideias de avaliação como medida estabelecem
parâmetros e classificações mais ligados às instituições, mas são também
elementos importantes de uma avaliação interna, assim como a capacidade
de tomar decisões, de fazer escolhas e de realizar negociações. Sendo
assim, a avaliação assume um caráter de questionamento de processos e
de análise de dificuldades ou sucessos que possam redirecionar estratégias
para a construção do conhecimento. Nesse sentido, é importante pensar
em instrumentos de avaliação que respeitem o direito à aprendizagem dos
alunos e:
yy permitam a verificação de como os alunos resolvem determinado
problema, de modo que possam relatar seu percurso de pensamento.
Os alunos precisam perceber se caminham para uma autonomia
maior, buscando saídas criativas para resolver problemas, formulando
hipóteses, discutindo seus pontos de vista, expondo suas dúvidas e
escutando o que seus colegas têm a dizer;
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yy coloquem em destaque para os alunos os progressos e as descobertas,
tanto dos conhecimentos específicos tratados quanto das estratégias
ou habilidades desenvolvidas.
Há várias formas de se avaliar uma atividade lúdica ou um problema,
utilizando-se instrumentos apropriados para trabalhos individuais ou em
grupo. Um relato ou relatório simples, elaborado pelo aluno, ou respostas
a um questionário proposto de modo que ele possa apontar o que sabe e o que
não sabe são instrumentos adequados para compor a avaliação e fazer parte
de um conjunto de outros instrumentos, que precisam dar conta de avaliar,
de várias formas, os saberes adquiridos.
Um relato - escrito ou oral - deve trazer elementos relevantes para o aluno,
no processo de aprendizagem:
yy valorizando a autoavaliação, no que se refere a avanços e dificuldades
para aprender determinados conteúdos;
yy evidenciando os elementos que o fazem ter prazer e vontade de aprender
em determinada atividade;
yy estimulando e valorizando a escrita e a fala, como elementos de
metacognição;
yy desenvolvendo a capacidade de síntese;
yy criando oportunidade para que o aluno possa se manifestar por escrito
e oralmente, e contribuindo com elementos que melhorem o curso e as
atividades propostas pelo professor;
yy sendo elemento contribuinte para a autoestima, ao ampliar a
participação, permitindo o registro escrito ou oral de sugestões e
propostas de melhora da atividade e do curso.
O relato elaborado por escrito ou exposto oralmente pelo aluno, do ponto
de vista do professor, é valioso por:
yy fornecer elementos que identifiquem os diferentes caminhos percorridos
pelos alunos nos processos de aprendizagem;
yy evidenciar as dificuldades e as possibilidades de retomada de
determinado tema ou orientação metodológica;
yy possibilitar a análise de sua prática, seja da metodologia, seja da
condução da atividade.
Nesse processo, o professor necessita organizar os diferentes instrumentos
de avaliação e, com base neles, criar uma forma pessoal de registro de
observações e de informações das atividades que envolvem diversas
situações. É também aconselhável que o professor escreva seus próprios
relatos, nos quais possa registrar as manifestações dos alunos.
O aluno que constrói o seu saber, em diferentes etapas, processos,
consolidações, por meio de atividades de leitura e de escrita, discussões,
resolução de problemas, entre outras, não pode e não deve ser avaliado
unicamente pela retenção de regras e esquemas, ou passar unicamente por
avaliações objetivas e individuais. É preciso avaliar se o aluno realmente
compreendeu um conceito trabalhado ou desenvolveu determinada
habilidade. Além disso, é importante que o professor observe, no dia a dia,
durante todo o processo de ensino-aprendizagem, a maneira como cada
estudante se envolve com o trabalho, como ele participa das atividades e
como contribui para que essas atividades sejam realizadas satisfatoriamente.
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Ou seja, é preciso, ao mesmo tempo, avaliar também o respeito aos demais
colegas e ainda o aprender a estudar.
Durante todo o trabalho, o professor precisa estar atento aos métodos e
procedimentos utilizados pelos alunos e à maneira como eles gradativamente
vão evoluindo e se aperfeiçoando. Valorizar propostas e caminhos que
surgirem durante a resolução de algum problema ou atividade, sejam eles
esperados ou não, é trabalho constante do professor. A observação contínua
da eficácia e da evolução dos métodos e procedimentos adotados, nas mais
diversas situações, possibilita ao professor apropriar-se de elementos de
avaliação. O importante, em um primeiro momento, é verificar a evolução
do aluno no processo de construção do seu conhecimento, tomando a
si próprio como referencial, independentemente do restante da classe, e
valorizando o seu progresso individual. Dessa maneira, o professor estará
reconhecendo o seu esforço e respeitando o seu ritmo de aprendizagem.
A valorização de procedimentos diversos permite aos alunos desenvolverem,
com o passar do tempo, suas capacidades de escolha, ganho importante
em qualquer disciplina.

Avaliação Externa
Para além da sala de aula, com o objetivo de avaliar um sistema ou uma
rede de ensino e fornecer subsídios à elaboração de políticas públicas
educacionais, são realizadas, atualmente, diversas avaliações externas de
larga escala. Elas são promovidas por municípios, estados, países (como
exemplo, temos a Prova Brasil), ou mesmo por organizações internacionais,
como a OECD (responsável pelo PISA).
As avaliações externas de larga escala realizam-se por meio de instrumentos
para coleta de dados que serão processados e analisados estatisticamente.
São utilizados basicamente dois tipos de instrumentos: os instrumentos de
verificação de proficiência (provas) e os instrumentos contextuais (os questionários).
Por meio de instrumentos de verificação de proficiência, obtêm-se dados relativos
ao desempenho do aluno, ou seja, aos conhecimentos e competências
construídos ao longo de sua escolarização. Os instrumentos contextuais
permitem a caracterização de fatores associados ao desempenho; geralmente
são questionários que verificam aspectos socioeconômicos, culturais e
estruturais, respondidos pelos alunos, por suas famílias, educadores,
gestores. Existem relações diretas e indiretas entre o desempenho
apresentado pelos estudantes e diversos fatores, como hábitos de estudo
e condições socioeconômicas. A análise desses fatores associados pode
indicar caminhos e reflexões necessárias no processo educacional.

OECD – Organisation
for Economic
Cooperation and
Development
(Organização para
a Cooperação e o
Desenvolvimento
Econômico).
PISA – Program
for International
Student Assessment
– estudo que avalia
mundialmente os
sistemas educacionais
de diversos países,
a cada três anos,
aferindo as
competências dos
alunos de 15 anos em
Leitura, Matemática e
Ciências

A Prova Brasil
A Prova Brasil é uma avaliação de larga escala do Sistema de Avaliação do
Ensino Básico, SAEB, aplicada, a cada dois anos, nos anos finais dos ciclos:
5º e 9º anos do Ensino Fundamental de 9 anos, e 3º ano do Ensino Médio,
nas áreas de Língua Portuguesa - Leitura e Matemática.
Ela é construída com base em uma matriz de referência para avaliação,
documento composto por descritores de desempenho que cruzam ou
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associam “conteúdos curriculares e operações mentais (competências e
habilidades)” que devem ser desenvolvidos em um determinado período de
escolaridade (PESTANA: 1998).
De acordo com o MEC/INEP:
“as matrizes de referência não englobam todo o currículo escolar.
É feito um recorte com base no que é possível aferir por meio
do tipo de instrumento de medida” que, “ao mesmo tempo, é
representativo do que está contemplado nos currículos [...]”.
(BRASIL, 2008)
As matrizes de avaliação do SAEB têm por referência as diretrizes nacionais
para a Educação, os Parâmetros Curriculares Nacionais, e foram construídas
a partir de uma consulta nacional aos currículos propostos pelas Secretarias
Estaduais de Educação e por algumas redes municipais.

Avaliação de Leitura
Se partirmos do pressuposto de que a leitura é vivenciada pelos estudantes
(e professores), nas diferentes práticas da escola, tendo em vista diferentes
finalidades, há que se atentar para o fato de que, na escola, também se
avalia leitura. Será que estamos falando das “interpretações de textos” que
apenas exigem localização de certas informações ou do famoso “ler na
linha”, sem perceber suas “entrelinhas” ou o que há por “trás das linhas”?
Será que estamos falando da “prova do livro lido”, cuja riqueza das leituras
realizadas e conversadas no grupo de leitores fica restrita a uma verificação
fria, com o único objetivo de atribuir uma nota aos estudantes?
Evidentemente, as chamadas “interpretações de textos” têm seu papel
nas práticas escolares de leitura, quando, em situações de projetos, de
atividades permanentes, de sequências didáticas, há necessidade de análises
textuais que favoreçam as aprendizagens dos estudantes, para entenderem
principalmente o que está implícito nos textos, uma vez que a habilidade de
inferir sentidos distingue um leitor proficiente.
A “prova do livro lido” pode estar relacionada a um entendimento mais
alargado do que seja “avaliação de leitura”, ao se situar dentro de um
contexto mais amplo de encaminhamento didático com leitura e/ou
ao contemplar, por exemplo, momentos de discussão do que se leu, de
proposição de comentários do que se leu, numa verdadeira “comunidade
de leitores” que conversam sobre o lido, como fazemos quando assistimos
a um filme ou a uma novela de TV ou ainda a um jogo de futebol.
São sujeitos implicados nesses atos de leitura que “têm o que dizer” e assim o
fazem, defendendo pontos de vista, questionando alguns, problematizando
outros, relativizando certas perspectivas e assim por diante. Sempre, é
claro, com a mediação do professor, que seleciona elementos, propõe
aprofundamentos, ajuda a relacionar sentidos e recursos linguísticos
utilizados. Enfim, é o prazer da descoberta com o outro, porque, muitas
vezes, sozinhos ou isolados, não conseguimos perceber intencionalidades,
nuances do lido, mas, no coletivo, com contribuições diferentes, podemos
ser “instigados a...”.
Nesse contexto, a avaliação, numa perspectiva formativa, é parte do
trabalho docente, porque contribui com informações relevantes a respeito
do que os estudantes já sabem e do que mais precisam aprender e, assim,
ajuda a (re)orientar as práticas do professor, deixando de ter uma função
meramente classificatória dos alunos.
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A ênfase, então, é avaliar a compreensão leitora dos alunos, que passa
pela própria compreensão leitora do professor, que, afinal, é o “primeiro
a ler”, porque é ele quem escolhe os textos, na maioria das vezes, tendo
em vista seu planejamento de trabalho, o projeto da escola, bem como as
orientações curriculares do sistema de ensino.
Defendemos, enfim, que a avaliação é momento de ensino e aprendizagem,
e, por isto, é realizada todos os dias e não eventualmente. A avaliação
formativa pode utilizar, por exemplo, diferentes instrumentos, como
observações dos alunos, anotações escritas do professor, testes de múltipla
escolha, envolvimento dos alunos quanto à apreciação do que leem, análise
de aspectos relevantes dos textos lidos, participação oral nas discussões
coletivas sobre o lido, elaboração de sínteses (de diferentes naturezas e
finalidades, como resumos, esquemas, resenhas, criação de paráfrases,
paródias que dialoguem com o texto lido etc.).
Se ampliarmos nossas concepções do que seja avaliar leitura, devemos
propiciar a participação mais qualificada dos estudantes em todas as
atividades, propondo a eles também itens, que são amplamente utilizados
em avaliações sistêmicas, e cujos dados permitem uma análise significativa,
contribuindo para a (re)orientação dos sistemas de ensino, em suas
políticas públicas de educação.
Na presente publicação, não se pretende esgotar as reflexões e necessárias
ações na/da escola que contribuem para que os alunos gostem de ler, usem
a leitura com diferentes finalidades, sejam leitores proficientes. O que se
objetiva é trazer possíveis elementos para esse debate, sempre com questões
provisórias, inacabadas, porque inseridas nos movimentos, nas tensões que
constituem as práticas escolares, nas relações com a subjetivação humana
e o viver em sociedade.
Considerando que há sempre outras possibilidades em relação à leitura,
selecionamos itens de múltipla escolha, elaborados com base nos
descritores da Prova Brasil e vinculados às propostas didáticas apresentadas
no Capítulo 3. Essa atividade sinaliza, assim, que, no cotidiano escolar,
algumas práticas podem dialogar, integrando ensino-aprendizagem e
avaliação.
Avaliação de Leitura: diálogo com a Prova Brasil
A Prova Brasil utiliza as “Matrizes de Referência do SAEB”, e, nesta
publicação, apresentamos um reagrupamento de seus descritores, tendo em
vista suas afinidades, no que se refere aos 4º e 5º anos do Ciclo I do Ensino
Fundamental de 9 anos e ao 4º ano do Ciclo II do Ensino Fundamental de
8 anos11.7

11 As matrizes do SAEB são destinadas ao 4º e ao 8º anos do Ensino Fundamental de
8 anos.
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Descritores da Prova Brasil (2011) reagrupados para esta Publicação
4º e 5º Anos - Ciclo I

4º Ano - Ciclo II

D1 - Localizar informações explícitas em
um texto

D1 - Localizar informações explícitas em
um texto

D3 - Inferir o sentido de uma palavra
ou expressão

D3 - Inferir o sentido de uma palavra
ou expressão

D4 - Inferir uma informação implícita em
um texto

D4 - Inferir uma informação implícita em
um texto

D13 - Identificar efeitos de ironia ou humor
em textos variados

D16 - Identificar efeitos de ironia ou humor
em textos variados

D6 - Identificar o tema de um texto

D6 - Identificar o tema de um texto

D15 - Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos
que tratam do mesmo tema, em função
das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido

D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar
uma informação na comparação de textos
que tratam do mesmo tema, em função
das condições em que ele foi produzido e
daquelas em que será recebido

D11 - Distinguir um fato da opinião relativa
a esse fato

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa
a esse fato

D8 - Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto

D11 - Estabelecer relação causa/consequência
entre partes e elementos do texto
D21 - Reconhecer posições distintas entre
duas ou mais opiniões relativas ao mesmo
fato ou ao mesmo tema

D5 - Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso (propagandas,
quadrinhos, foto etc.)

D5 - Interpretar texto com auxílio de
material gráfico diverso (propagandas,
quadrinhos, foto etc.)

D9 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros

D12 - Identificar a finalidade de textos de
diferentes gêneros

D2 - Estabelecer relações entre partes
de um texto, identificando repetições
ou substituições que contribuem para a
continuidade de um texto

D2 - Estabelecer relações entre partes
de um texto, identificando repetições
ou substituições que contribuem para a
continuidade de um texto

D12 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas
presentes no texto, marcadas por conjunções,
advérbios etc.

D7 - Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que constroem a
narrativa

D10 - Identificar o conflito gerador do
enredo e os elementos que constroem a
narrativa

D14 - Identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de outras
notações

D17 - Identificar o efeito de sentido
decorrente do uso da pontuação e de outras
notações

D10 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto

D13 - Identificar as marcas linguísticas
que evidenciam o locutor e o interlocutor
de um texto
D18 - Reconhecer o efeito de sentido
decorrente da escolha de uma determinada
palavra ou expressão
D19 - Reconhecer o efeito de sentido
decorrente da exploração de recursos
ortográficos e/ou morfossintáticos
D7 - Identificar a tese de um texto
D8 - Estabelecer relação entre a tese e os
argumentos oferecidos para sustentá-la
D9 - Diferenciar as partes principais das
secundárias em um texto
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Avaliação para a aprendizagem:
uma possibilidade
Com o objetivo de apresentar uma possibilidade de Avaliação para a
aprendizagem, no que se refere ao eixo curricular “Leitura”, a proposta
pode ser a de que os estudantes, depois dos trabalhos de leitura, sugeridos
no Capítulo 3, participem de uma avaliação com itens de múltipla escolha,
como, por exemplo, os sugeridos a seguir.

Esfera literária
Crônica selecionada: “Cinco mulheres que (re)encontraram suas bonecas”
1. A finalidade do texto é
(A) vender.
(B) divulgar.
(C) opinar.
(D) entreter.
Habilidade/Descritor: D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros
Gabarito: D
Identificar a finalidade de um texto é importante etapa na construção
dos sentidos de um texto. O reconhecimento do objetivo para o qual o texto
foi escrito relaciona-se diretamente à identificação dos interlocutores e do
gênero em questão, permitindo que se compreenda sua função social, etapa
fundamental na leitura. No caso em questão, a finalidade do texto revela eventos
da memória da infância que ajudam a refletir sobre a vida, desvelando-a, nas
fissuras do real.

2. O termo “outrora”, no parágrafo 12, pode ser substituído por:
(A) durante nossas vidas.
(B) no tempo em que éramos crianças.
(C) na tarde em que nós nos reunimos.
(D) anos mais tarde quando viajei para São Paulo.
Habilidade/Descritor: D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições e substituições que contribuem para a continuidade
de um texto
Gabarito: B
A substituição de termos é bastante frequente em textos escritos, pois
estabelece relações importantes que promovem a continuidade dos textos. No
caso desse item, a identificação do termo substituído permite que se apreenda
o sentido do termo “outrora” pelo contexto de uso no texto, mesmo sendo
uma palavra utilizada regularmente em registros mais formais.
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3. No parágrafo 6, o termo “rusticidade” pode ser substituído por
(A) indelicadeza.
(B) rispidez.
(C) simplicidade.
(D) sofisticação.
Habilidade/Descritor: D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
Gabarito: C
A compreensão do vocabulário é condição importante para a compreensão
do texto. Diante de um termo desconhecido, uma estratégia para ter acesso
ao significado desse termo é recorrer ao próprio texto. É o caso do termo
“rusticidade”, que pode ser compreendido pelas descrições apresentadas
anteriormente: boneca de plástico, sem movimento nos braços, nas pernas,
nos cabelos, olhos abertos e duros.

4. As reticências utilizadas no primeiro parágrafo anunciam
(A) o contraste entre engraçado e trágico que aparecerá ao longo de
todo o texto.
(B) a preferência pelos aspectos trágicos do encontro entre as cinco
mulheres.
(C) a separação entre meninos e meninas na infância.
(D) os dramas atuais das cinco mulheres.
Habilidade/Descritor: D17 – Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações
Gabarito: A
As reticências são utilizadas para expressar algum tipo de ruptura que revela
intenções do locutor: deixar subentendida alguma ideia, criar algum suspense,
suprimir algum trecho em uma transcrição, criar emoção. No caso desse item,
as reticências instigam o leitor a descobrir por que o encontro foi engraçado
e trágico.

5. Os irmãos de Lídia estragaram a boneca porque
(A) queriam brincar de médico e fizeram cirurgias de emergência.
(B) transformaram a boneca em alvo e atiraram em seu rosto.
(C) incomodaram-se com o fato de a boneca falar e se mexer.
(D) esqueceram a boneca no quintal e choveu.
Habilidade/Descritor: D11 – Estabelecer relações de causa/consequência
entre partes e elementos do texto
Gabarito: A
As relações estabelecidas entre as ideias, como as de causa/consequência,
são fundamentais para a compreensão e desenvolvimento da capacidade
reflexiva do leitor. No caso desse item, o leitor precisa perceber que cada boneca
teve uma razão para ser danificada e identificar qual motivo corresponde ao
que ocorreu com a boneca de Lídia.
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6. No primeiro parágrafo, a palavra “todas” se refere a
(A) irmãs.
(B) bonecas.
(C) meninas.
(D) amigas adultas.
Habilidade/Descritor: D2- Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade
de um texto
Gabarito: D
Na leitura, é fundamental que se estabeleçam os laços coesivos,
recuperando-se adequadamente os referentes de pronomes. No caso do
item, apesar de se situar no primeiro parágrafo, o aluno precisa identificar o
referente após o pronome “todas”. O uso do catafórico não é o predominante,
o que pode se tornar um dificultador para a recuperação de “amigas adultas”.

7. A quinta personagem é
(A) Cira.
(B) Irene.
(C) a mãe.
(D) a narradora.
Habilidade/Descritor: D10- Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa
Gabarito: D
Identificar os elementos que compõem a estrutura narrativa é fundamental
na construção de sentidos da crônica. Dessa forma, localizar as personagens,
compreendendo o papel desempenhado por elas no enredo é atividade base
no processo de leitura. No caso específico desse item, ao identificar que a
quinta personagem é a própria narradora, o aluno fecha o círculo iniciado no
primeiro parágrafo, na menção às cinco amigas.

Esfera jornalística
Artigo de opinião selecionado: “Direito sem ordem de chegada”
8. Outra forma de escrever o trecho sublinhado no parágrafo 13, sem
alterar seu sentido é
(A) “porque os preços permaneceram os mesmos”.
(B) “portanto os preços permaneceram os mesmos”.
(C) “também os preços permaneceram os mesmos”.
(D) “no entanto os preços permaneceram os mesmos”.
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Habilidade/Descritor: D15- Estabelecer relações lógico-discursivas presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc.
Gabarito: D
Os conectivos proporcionam condições para o leitor articular as ideias
presentes em um texto, já que os mesmos evidenciam relações lógicodiscursivas, o que permite a compreensão. É fundamental, assim, que o
aluno reconheça a relação evidenciada pelo conectivo, o valor estabelecido
no contexto. Nesse caso, o aluno deve analisar os conectivos e as construções
presentes nas alternativas e verificar qual delas mantém a relação presente no
trecho indicado.

9. De acordo com os empresários, a cota de 40% para meia-entrada em
eventos culturais e esportivos
(A) reduziria o preço dos ingressos em 35%.
(B) é subsidiada pelos consumidores adultos.
(C) substituiria um mecanismo coerente e justo de subsídio.
(D) viola o princípio da universalidade do direito e gera grandes
iniquidades.
Habilidade/Descritor: D21 Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo tema
Gabarito: A
Para a compreensão de um texto argumentativo, é importante que o
aluno perceba as diferentes formas de opinar sobre um determinado fato e as
diferentes estratégias utilizadas pelos interlocutores na apresentação de seus
pontos de vista. E que perceba, ainda, como essas diferentes formas articulamse entre si, convergindo, contrapondo-se, complementando-se, no jogo de
persuasão. No caso desse item, o aluno deve reconhecer uma das diferentes
opiniões a respeito da limitação das meias-entradas.

10.
No terceiro parágrafo do texto, as expressões “primeiro” e
“segundo” referem-se a
(A) argumentos.
(B) estudantes.
(C) projetos de lei.
(D) empresários e produtores.
Habilidade/Descritor: D2- Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade
de um texto
Gabarito: A
Na leitura de qualquer texto, recuperar adequadamente os referentes é uma
atividade fundamental na construção dos sentidos. O aluno deve perceber a
relação enumerativa e ordenada expressa pelos termos “primeiro” e “segundo”
envolvida na recuperação dos referentes. Além disso, precisa retornar ao
parágrafo anterior na busca do elemento de referência, o que traz um grau de
dificuldade diferente do que se a procura se limitasse ao contexto imediato,
como o enunciado anterior, por exemplo.
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11.
No parágrafo 5, o termo “procede” tem o mesmo sentido que o
apresentado em
(A) Meninos levados procedem mal negando suas travessuras.
(B) É perigoso proceder contra o rei e contra o reino.
(C) Não procede sua explicação para fugir da prova.
(D) Há mil razões para não proceder sua eleição.

Habilidade/Descritor: D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
Gabarito: C
A compreensão do vocabulário de um texto é condição importante para
a compreensão do próprio texto. Diante de um termo desconhecido, uma
estratégia para ter acesso ao significado desse termo é comparar seu uso a
usos conhecidos e identificar, pelos contextos, o sentido procurado. Muitos
dicionários, por exemplo, apresentam em seus verbetes, além do significado
do termo, exemplos, para que o leitor, ao comparar o significado dado com
aquele do exemplo, possa compreender o termo desconhecido. Em verbetes
com muitos significados, os exemplos auxiliam muito na pesquisa. O item
apresentado simula essa situação; com ele, é possível verificar se o aluno utiliza
o procedimento descrito.

12.

O parágrafo 14 corresponde

(A) à ideia central defendida no texto.
(B) aos argumentos dos empresários.
(C) à ideia proposta nos projetos de lei.
(D) às justificativas para a ideia defendida no texto.

Habilidade/Descritor: D7 – Identificar a tese de um texto
Gabarito: A
A partir da identificação da tese, é possível iniciar um diálogo com o texto
em busca das justificativas para explicar o posicionamento adotado e verificar
se ele é pertinente ou não, se permite a descoberta de outras visões que gerem
reflexões e ampliem conhecimentos. Nesse item, o reconhecimento da tese
proporciona condições para o aluno verificar os mecanismos de organização
de um texto de caráter argumentativo, já que apresenta argumentos e contraargumentos, com o objetivo de provar a ideia defendida.

13.

No texto, pretende-se

(A) definir o que é a meia-entrada.
(B) informar sobre a limitação da meia-entrada.
(C) apresentar um projeto de lei para limitar a meia-entrada.
(D) expor uma opinião a respeito da limitação da meia-entrada.
Habilidade/Descritor: D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros
Gabarito: D
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Todo texto oferece indícios a respeito do propósito para o qual foi escrito.
Ao identificar tais indícios, o leitor estabelece parâmetros de enfoque para o
conteúdo abordado, com os quais são estabelecidos critérios de seleção de
informações e relações pertinentes. Nesse item, o leitor percebe, por meio
de indícios, que o texto expõe opinião a respeito da limitação da meiaentrada. São eles: exposição de ideias favoráveis e contrárias à limitação,
contraposição de justificativas para os pontos de vista apresentados, presença
de expressões mais utilizadas nos gêneros argumentativos (como “na verdade”,
“provavelmente”, “principal argumento”, “criticada”, “equivocada”).

Esfera escolar / divulgação científica
Artigo de divulgação científica selecionado: “A origem da vida na Terra”
14.
De acordo com os cientistas, a formação da Terra, os primeiros
seres vivos e a espécie humana surgiram respectivamente
(A) há 4,6 milhões de anos, há 650 milhões de anos e entre 125 e 250
mil anos.
(B) há 4,6 milhões de anos, há 650 milhões de anos e há 520 milhões de
anos.
(C) há 4,6 milhões de anos, há 3,8 milhões de anos e há 520 milhões de
anos.
(D) há 4,6 milhões de anos, há 3,8 milhões de anos e entre 125 e 250 mil
anos.
Habilidade/Descritor: D1 – Localizar informações explícitas em textos
Gabarito: D
Determinadas informações presentes na superfície de um texto são
fundamentais para o leitor, pois elas proporcionam condições para que
ele tenha acesso a elementos não explícitos e, com eles, construa sentidos.
Nesse item, é importante localizar as datas em que os seres apareceram, para
perceber as marcas de progressão cronológica e, com elas, as ideias de origem
e evolução.

15.

No último parágrafo, o termo “seu” substitui

(A) elementos fósseis.
(B) espécie humana.
(C) esponjas.
(D) estromatólitos.
Habilidade/Descritor: D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade
de um texto
Gabarito: B
O uso de pronomes é bastante frequente em textos escritos, pois estabelecem
relações importantes que promovem a continuidade dos textos. Nesse item, o
leitor precisa saber que o uso se refere ao aparecimento e à evolução da espécie
humana.
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16.

No primeiro parágrafo, o termo “propício” pode ser substituído por

(A) criado.
(B) evoluído.
(C) favorável.
(D) preservado.
Habilidade/Descritor: D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
Gabarito: C
A compreensão do vocabulário é condição importante para a compreensão
do texto. Diante de um termo desconhecido, uma estratégia para ter acesso ao
significado desse termo é recorrer ao contexto do texto. É o caso do termo
“propício”, que pode ser compreendido pelo desenvolvimento proporcionado
pelas relações entre “elementos que se juntaram” e “começaram a fazer da
Terra um ambiente”.

17.

De acordo com o texto, a espécie humana surgiu
(A) antes das esponjas.
(B) antes dos estromatólitos.
(C) junto com os estromatólitos e as esponjas.
(D) depois dos estromatólitos e das esponjas.

Habilidade/Descritor: D4 – Inferir uma informação implícita em um texto
Gabarito: D
Ao inferir uma informação em um texto, o leitor vai além das palavras
expostas na superfície e identifica relações que promovem a compreensão
das informações nele contidas. Nesse item, para que se compreenda como
procedeu a evolução da Terra, é fundamental perceber a correspondência entre
progressão cronológica/ordenação (datas/anterior, posterior) e o ser vivo que
surgiu (no caso, estromatólitos, esponjas e espécie humana).

18.
De acordo com o texto, a idade de um organismo pode ser estimada
porque existem
(A) técnicas de identificação das idades dos fósseis.
(B) filmes feitos na época dos fósseis.
(C) relatos sobre a idade dos fósseis.
(D) teorias sobre a idade dos fósseis.
Habilidade/Descritor: D11 – Estabelecer relação de causa/consequência
entre partes e elementos do texto
Gabarito: A
As relações estabelecidas entre as ideias são fundamentais para a
compreensão de um texto e para o desenvolvimento da capacidade reflexiva
do leitor. Nesse item, é possível relacionar a idade do organismo às técnicas de
identificação dos fósseis.
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19.

O artigo foi escrito para

(A) divulgar conhecimentos sobre a origem da vida na Terra.
(B) demonstrar emoções sobre a vida na Terra.
(C) orientar sobre a origem da vida na Terra.
(D) opinar sobre a origem da vida na Terra.
Habilidade/Descritor: D12 – Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros
Gabarito: A
Todo texto oferece indícios a respeito do propósito para o qual foi escrito.
Ao identificar tais indícios, o leitor estabelece parâmetros de enfoque para o
conteúdo abordado, com os quais são estabelecidos critérios de seleção de
informações e relações pertinentes. Além disso, expande sua compreensão
do texto em questão. Nesse item, ao identificar marcas como, por exemplo,
expressões (estromatófitos, vertebrados, invertebrados, espécie humana,
fósseis, organismo), fonte (site de pesquisa escolar), tipo de ilustrações
(voltadas a aspectos não estéticos), o leitor as relaciona ao gênero divulgação
científica; identifica, então, a informatividade como tipologia textual
enfatizada no artigo.

Textos selecionados: “A origem da vida na Terra” e Criança geopolítica
assistindo ao nascimento de um novo homem, de Salvador Dalí.

20.

Pode-se dizer que os dois textos tratam

(A) do desaparecimento dos seres humanos.
(B) da sobrevivência dos seres humanos.
(C) da preservação dos seres humanos.
(D) do surgimento dos seres humanos.
Habilidade/Descritor: D20 – Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do mesmo tema, em função
das condições em que ele foi produzido e daqueles em que será recebido
Gabarito: D
A percepção do tratamento dado a uma ideia, um conceito, um objeto,
bem como a identificação do enfoque de tais elementos é importante
para ampliar a capacidade de relacionar e compreender de forma mais
abrangente a realidade, proporcionando condições para o desenvolvimento
da reflexão e da crítica. No item proposto, é possível cotejar duas visões, a
científica e a estética, a respeito de um mesmo fato, o surgimento dos seres
humanos na Terra.
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Cultura corporal
Texto: “Cem anos na máquina do tempo”
21.

O transporte, no período indicado no texto, era realizado por

(A) animais.
(B) automóveis.
(C) bicicletas.
(D) bondes.
Habilidade/descritor: D4 – Inferir uma informação implícita em um texto
Gabarito: A
Ao inferir uma informação em um texto, o leitor vai além das palavras
expostas na superfície e identifica relações que promovem a compreensão das
mensagens nele contidas. Nesse item, o leitor encontra a resposta no trecho
“o sistema de transporte tinha como combustível o capim-gordura”. O leitor
compreende que o transporte era feito por animais ao associar “combustível”
à ideia de alimento e “capim-gordura”, a alimento de animais, como cavalos e
bois, que fazem, até hoje, transporte.

22.
O rio Tietê era um obstáculo ao desenvolvimento da zona norte
devido
(A) ao abastecimento feito pelos sítios, chácaras e fazendas.
(B) ao fato de o transporte não ser feito por barcos.
(C) às enormes várzeas alagáveis.
(D) à libertação dos escravos.
Habilidade/descritor: D11 – Estabelecer relações de causa/consequência entre
partes e elementos do texto
Gabarito: C
As relações estabelecidas entre as ideias e termos de um texto são
fundamentais para a compreensão e desenvolvimento da capacidade reflexiva
do leitor. Nesse item, evocam-se as relações de causalidade entre o rio Tietê e
o desenvolvimento da zona norte da cidade de São Paulo.

23.

No penúltimo parágrafo , “desbravadores” refere-se a

(A) bandeirantes.
(B) esportistas em geral.
(C) escravos recém-libertados.
(D) remadores e nadadores pioneiros.
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Habilidade/descritor: D2 – Estabelecer relações entre partes de um texto,
identificando repetições ou substituições que contribuem para a continuidade
de um texto
Gabarito: D
A substituição de termos é bastante frequente em textos escritos, pois
promove a continuidade do texto. Além de evitar repetições indevidas, pode
trazer informações que caracterizam o termo substituído. É o caso do termo
“desbravador”, que, além de referir-se a nadadores e remadores, expressa um
juízo de valor a respeito dos atletas.

24.
No parágrafo 7, o termo “bucolismo” pode ser substituído por
paisagem
(A) agrária.
(B) florestal.
(C) rural.
(D) selvagem.
Habilidade/descritor: D3 – Inferir o sentido de uma palavra ou expressão
Gabarito: C
A compreensão do vocabulário de um texto é condição para a compreensão.
Diante de um termo desconhecido, uma estratégia para ter acesso ao significado
desse termo é recorrer ao próprio texto. É o caso do termo “bucolismo”, que
pode ser compreendido pelas descrições apresentadas no parágrafo anterior
àquele em que o termo aparece.

25.

A maioria das edificações sempre foi preservada

(A) no Brasil.
(B) no município.
(C) no Novo Mundo.
(D) no Velho Mundo.
Habilidade/descritor: D1 – Localizar informações explícitas em um texto
Gabarito: D
Determinadas informações presentes na superfície de um texto são
fundamentais para o leitor, pois elas proporcionam condições para o acesso a
elementos não explícitos e para a construção dos sentidos. Nesse item, saber
em que local a preservação ocorreu remete o leitor não apenas à informação
de que, no Velho Mundo, manter as edificações é um valor, mas a possíveis
reflexões relacionadas a esse valor cultural.
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Avaliação de Leitura para a
aprendizagem: outra possibilidade
Como avaliar a leitura dos alunos, tendo em vista as estratégias de leitura
utilizadas pelo professor?128
Outra possibilidade de como o professor pode realizar a avaliação de
leitura, por meio dos descritores, como os da Prova Brasil, vem exposta a
seguir.
1. Selecionar os descritores que servirão como indicadores para a escolha
dos itens que comporão o teste.
Nesse momento, o professor pode selecionar os descritores em que os
alunos apresentaram dificuldade, a partir da avaliação das práticas de
leitura realizadas em sala de aula. É importante ressaltar que, dessa
forma, teremos uma matriz para elaborar ou selecionar os itens.
2. Elaborar ou selecionar itens do Banco de Itens.
A partir da matriz de avaliação construída, elaborar ou selecionar, pelo
menos, dez itens que compõem o Banco de Itens.
3. Montar o teste e aplicar.
Verificar se o teste traz o texto que servirá de base para a resolução
das questões. O ideal é elaborar uma prova com 10 itens, repetindo as
habilidades em graus de dificuldade diferentes. Fazer um mapa da prova
para saber qual item corresponde a qual habilidade. Veja o exemplo:
Questão

Descritor

1		

Localizar informação explícita em um texto

2		

Inferir o sentido de uma palavra ou expressão

3		

Identificar a finalidade de um texto

4		

Inferir o assunto de um texto

4. Após corrigir o teste, sugere-se preencher a planilha cujo modelo está na
próxima página, a fim de monitorar o que os alunos já consolidaram e/
ou o que está em consolidação pelos alunos da turma.

Sugestões para preenchimento da planilha:
Após corrigir o teste, registrar com um X as questões que os alunos
acertaram. Em seguida, calcular e registrar o total e porcentagem de acertos
por aluno. Dessa forma, será possível visualizar consolidações e fragilidades
dos alunos, em relação à leitura proposta.
Na linha “total de acertos da questão”, totalizar os acertos da turma em
relação à questão. Dessa forma, será possível visualizar os resultados da
turma em relação ao descritor.
Ao final, calcular o índice de facilidade para saber o que mais deve ser
trabalhado em outras/novas sequências didáticas do mesmo gênero
textual, ou seja, tendo em vista a gradação em média dificuldade, difícil e
muito difícil.

É fundamental
que os professores
identifiquem as
habilidades de
leitura necessárias à
ampliação dos saberes
de seus alunos, para
que possam propiciar
avanços significativos
no desenvolvimento
das competências
leitora e escritora
e promover outras
ações de intervenção
considerando outras
avaliações realizadas
no âmbito interno
e externo à escola.
Os resultados dessas
avaliações devem
fomentar reflexões
e viabilização de
propostas didáticas
para a melhoria do
trabalho pedagógico e
da aprendizagem dos
alunos.

12
Material elaborado por Ailton Carlos Santos – especialista em Docência da Língua
Portuguesa – adaptado para essa Publicação.
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Anexo
Banco de itens de Leitura e de Matemática
4º ano do Ciclo II do Ensino Fundamental de 8 anos
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Os itens apresentados a seguir têm origem no Banco de Itens do
Núcleo de Avaliação Educacional da SME e no Banco Nacional de
Itens do INEP.
A aplicação dos itens pode ser de grande valia no processo de ensinoaprendizagem, já que eles têm por base os descritores da Prova Brasil,
formulados pelo INEP, referência nacional em avaliação. Além disso,
os itens podem ser utilizados para verificação de quais habilidades já
foram desenvolvidas pelos alunos e quais ainda precisam de maior
atenção e dedicação.
A correção dos itens com os alunos pode proporcionar uma maior
aproximação com os critérios de avaliações externas e permitir
interpretações, reflexões e ações pedagógicas essenciais à escola.
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ITENS DE LEITURA PARA 4º ANO DO CICLO II
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 8 ANOS

D2 - Estabelecer relações entre partes de um
texto, identificando repetições ou substituições
que contribuem para a continuidade de um texto

ITEM 1
Pesquisa revela por que o alho
é bom para o coração
Cientistas americanos descobriram por que o alho faz bem para a
saúde. Até hoje os benefícios do condimento só haviam sido detectados
por correlação estatística - quem consumia mais alho tinha menos
problemas cardiovasculares -, mas ninguém fazia a menor ideia de como
a coisa operava.
Isso acaba de mudar. Cientistas descobriram que o segredo do alho
está no que resta de sua digestão e é processado pelas células do sangue.
Esse resto, nos glóbulos vermelhos, é convertido em sulfeto de
hidrogênio (fórmula química H2S), composto que serve como uma
espécie de mensageiro químico no sistema vascular - relaxando vasos e
ampliando o fluxo sanguíneo.
Embora o sulfeto de hidrogênio seja tóxico em grandes quantidades,
em pequenas amostras, sua presença é fundamental no organismo.
Os pesquisadores especulam que o consumo de alho ajude a
ampliar nosso suprimento natural de sulfeto de hidrogênio.
A equipe de pesquisadores trabalhou com extratos obtidos a
partir de alho comprado em supermercado e os misturou, em pequenas
quantidades, a uma cultura de glóbulos vermelhos humanos. As células,
em resposta, começaram a emitir H2S.
Fonte: Disponível em: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,MUL150597-5603,00-PE
SQUISA+REVELA+POR+QUE+O+ALHO+E+BOM+PARA+O+CORACAO.html. Acesso em:
16 out. 2007. Fragmento adaptado.

A expressão destacada se refere
(A) às células.
(B) ao organismo.
(C) aos glóbulos vermelhos.
(D) ao sulfeto de hidrogênio.
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D2 - Estabelecer relações entre partes de um
texto, identificando repetições ou substituições
que contribuem para a continuidade de um texto

ITEM 2
EDUCAÇÃO DE HOJE ADIA
O FIM DA ADOLESCÊNCIA
Há pouco tempo recebi uma mensagem que me provocou
uma boa reflexão. O interessante é que não foi o conteúdo dela que
fisgou minha atenção, e sim sua primeira linha, em que os remetentes
se identificavam. Para ser clara, vou reproduzi-la: “Somos dois
adolescentes, com 21 e 23 anos...”.
Minha primeira reação foi sorrir: agora, os jovens acreditam que a
adolescência se estende até, pelo menos, aos 23 anos?! Mas, em seguida,
eu me dei conta do mais importante dessa história: que a criança pode
ser criança quando é tratada como tal, e o mesmo acontece com o
adolescente. Os dois jovens adultos se veem como adolescentes, porque,
de alguma maneira, contribuímos para tanto.
A adolescência tinha época certa para começar até um tempo
atrás, ou seja, com a puberdade, época das grandes mudanças físicas. E
terminar também: era quando o adolescente, finalmente, assumia total
responsabilidade sobre sua vida e tornava-se adulto. Agora, as crianças
já começam a se comportar e a se sentir como adolescentes muito
tempo antes da puberdade se manifestar e, pelo jeito, continuam se
comportando e vivendo assim por muito mais tempo. Qual é a parcela
de responsabilidade dos adultos e educadores?
Fonte: Disponível em: http://www.santanna.g12.br/professores/ana_paula_port/
atividade_reforco_lp_9anos.pdf. Acesso em: 30 mai. 2012. Adaptado.

No terceiro parágrafo, a palavra destacada se refere a
(A) adolescente.
(B) puberdade.
(C) crianças.
(D) adulto.
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D3 - Inferir o sentido de uma palavra ou expressão

ITEM 3
BANCOS BAIXAM JUROS E AMPLIAM CRÉDITO PARA O
CONSUMIDOR
Os bancos brasileiros começam a ampliar o crédito, depois
das restrições impostas em meio à crise iniciada em setembro. O mais
agressivo até agora tem sido o Banco do Brasil, que elevará a oferta a
pessoas físicas em R$13 bilhões. O Bradesco, por sua vez, aumentou de
25 para 30 anos o prazo de financiamento habitacional e cortou o juro
nesse segmento, de 10% para 8,9% ao ano. Para analistas, a retomada do
crédito pode ser só um “soluço”.
Fonte: O Estado de S. Paulo. São Paulo, 26/5/2009.

A palavra destacada no texto pode ser substituída por
(A) sinal.
(B) controle.
(C) aumento.
(D) retorno.

ITEM 4
Dengue causa primeira morte
deste ano em Minas Gerais
Um menino de cinco anos morreu vítima de complicações causadas pela
dengue em Januária, norte de Minas Gerais, de acordo com informações
da secretaria de Saúde do Estado. O órgão não divulgou a data da morte.
Há a suspeita de que outra morte, cujo local não foi divulgado, também
tenha sido causada pela doença. Minas já registrou 6.639 casos de dengue
em 2011. Seis deles são de dengue hemorrágica, a forma mais perigosa
da doença.
Fonte: VELEDA, Raphael. Folha de S. Paulo, São Paulo, 11/02/2011. Disponível em: http://
www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 18 mar. 2011. Adaptado.

No texto, o sentido da palavra grifada é
(A) registrou.
(B) informou.
(C) ocultou.
(D) adiou.
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D4 - Inferir uma informação implícita em um texto

ITEM 5

Fonte: Quarto piso. Disponível em: http://quartopiso.files.wordpress.com/2007/06/
caoperdido.jpg. Acesso em: 29 mai.2013.

No cartaz, a expressão que indica a providência a ser tomada por quem
encontrar o cão é
(A) Cão perdido.
(B) Nome Major.
(C) Só tem tamanho.
(D) Liga p/ 7693 6003.
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D4 - Inferir uma informação implícita em um texto

ITEM 6
16/04/2010 - 14h01

Rapper revela o lado B de uma Brasília que não se vê nos
telejornais
Rodrigo Bertolotto
Enviado especial do UOL Notícias
Em Brasília “Quem mora fora do avião/Bate palma e pede diversão.” A
rima fala da Brasília que existe fora do Plano Piloto e que não é ornada
com monumentos e palácios de Oscar Niemeyer. O autor é Genival Oliveira
Gonçalves, mais conhecido por suas iniciais. É o rapper Gog.
A entrevista acontece no Conic, o prédio de diversões do outro lado da
Esplanada dos Ministérios. É o ponto de encontro dos jovens pulverizados
pelo DF. Por lá, tem loja de disco, quadrinhos, tatuador, cabeleireiros
black, igreja evangélica, pais de santo, prostituição e sedes sindicais. Lá, a
autogestão do hip hop conta com lojas, gravadoras, bilheteria para shows
e festas. Lá, os boys se reúnem para dançar.
“Esse é nosso centro nervoso. A gente se encontra aqui porque na nossa
quebrada não tem teatro, centro comunitário, nada”, define Gog. O hip
hop criou por lá uma indústria própria, vendendo música e roupas do estilo.
“O mercado não nos aceita. Então criamos nossa própria autogestão.”
Fonte: Folha de S. Paulo online. Disponível em: http://noticias.uol.com.br/ultimas-noticias/
especial/2010/brasilia-50-anos/2010/04/16/rapper-revela-o-lado-b-de-uma-brasilia-quenao-se-ve-nos-telejornais.jhtm. Acesso em: 30 abr.2010. Fragmento.

De acordo com o texto, o rapper Gog
(A) iniciou um movimento teatral no DF.
(B) foi entrevistado em um local frequentado por jovens.
(C) criou o Conic, um prédio de diversões do outro lado da Esplanada dos
Ministérios.
(D) é um músico crítico.
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D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc)

ITEM 7

Fonte: SOUSA, Maurício. Cascão. Disponível em: http://www.monica.com.br/comics/
tirinhas.htm. Acesso em: 29 mai.2013.

O recurso usado para indicar que São Pedro está cantando é
(A) a fala de Cascão no primeiro balãozinho.
(B) a pergunta feita por Cascão no segundo balãozinho.
(C) a atitude descontraída do Santo lavando a nuvem com água.
(D) a presença de uma nota musical dentro do terceiro balãozinho.
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D5 - Interpretar texto com auxílio de material gráfico
diverso (propaganda, quadrinhos, foto etc)

ITEM 8

Fonte: Foto. Ciência e Saúde. Disponível em: http://noticias.uol.com.br. Acesso em:
29 mai.2013.

A legenda adequada para a foto é
(A) “Muitos adolescentes não sabem que foram infectados por HIV, na
Europa.”
(B) “Mortalidade por Aids atinge menor nível dos últimos 20 anos, em São
Paulo.”
(C) “Idosos alertam sobre a prevenção da Aids próximo ao Ministério da
Saúde, no Afeganistão.”
(D) “Estudantes seguram faixa, formando o símbolo da luta contra a Aids,
na província de Anhui, na China.”

135

D6 - Identificar o tema de um texto

ITEM 9
O texto como placebo
Autoajuda encerra uma lição que vale para a ciência:
O paciente precisa do amparo das palavras
por Moacyr Scliar
A palavra placebo (do latim agradarei) refere-se a uma substância
ou um procedimento que, teoricamente, não faria efeito sobre o
organismo, mas que acaba tendo resultados terapêuticos, pela crença
que uma pessoa deposita nela. Pergunta: é o texto um placebo?
No caso da ficção, pode-se dizer que sim. É algo que resulta da
imaginação de um escritor, de um cineasta, de um dramaturgo; mas,
quando agrada o espectador ou o leitor, exerce um efeito que poderíamos
chamar de terapêutico. A ficção ajuda a viver. E isso inclui uma melhora da
saúde – pelo menos do ponto de vista psicológico.
Para muitas pessoas, a leitura é um amparo, um consolo, uma terapia.
Daí nasceu inclusive um gênero de livros que se tornou popular: as obras
de autoajuda. Diferentemente da ficção, elas aconselham o leitor acerca
de problemas específicos: luto, controle do stress, divórcio, depressão,
ansiedade, relaxamento, autoestima, e até a felicidade. Esse tipo de leitura
faz um enorme sucesso; não há livraria que não tenha uma seção destinada
especialmente à autoajuda.
Fonte: Mente e Cérebro. Rio de Janeiro/São Paulo: Duetto, Ed. 201, out.2009.
Disponível em: http://www2.uol.com.br/vivermente/artigos/o_texto_como_placebo.
html. Acesso em: 30 abr. 2010. Fragmento adaptado.

O tema do artigo de Moacyr Scliar é
(A) a leitura de livros de autoajuda como terapia.
(B) o funcionamento dos livros como medicamento.
(C) o crescimento das vendas de livros de autoajuda.
(D) o sucesso da leitura de livros de ficção nas livrarias.
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D6 - Identificar o tema de um texto

ITEM 10
A PARANOIA DO CORPO
Em geral, a melhor maneira de resolver a insatisfação
com o físico é cuidar da parte emocional.
LETÍCIA DE CASTRO

Não é fácil parecer com Katie Holmes, a musa do seriado preferido
dos teens, Dawson's Creek ou com os galãs musculosos do seriado
Malhação. Mas os jovens bem que tentam. Nunca se cuidou tanto do corpo
nessa faixa etária como hoje. A Runner, uma grande rede de academias
de ginástica, com 23.000 alunos espalhados em nove unidades na cidade
de São Paulo, viu o público adolescente crescer mais que o adulto nos
últimos cinco anos. “Acho que a academia é para os jovens de hoje o que
foi a discoteca para a geração dos anos 70”, acredita José Otávio Marfará,
sócio de outra academia paulistana, a Reebok Sports Club. "É o lugar de
confraternização, de diversão."
É saudável preocupar-se com o físico. Na adolescência, no entanto,
essa preocupação costuma ser excessiva. É a chamada paranoia do corpo.
Alguns exemplos. Nunca houve uma oferta tão grande de produtos de
beleza destinados a adolescentes. Hoje em dia é possível resolver a maior
parte dos problemas de estrias, celulite e espinhas com a ajuda da ciência.
Por isso, a tentação de exagerar nos medicamentos é grande. "A garota tem
a mania de recorrer aos remédios que os amigos estão usando, e muitas
vezes eles não são indicados para seu tipo de pele”, diz a dermatologista Iara
Yoshinaga, de São Paulo, que atende adolescentes em seu consultório. São
cada vez mais frequentes os casos de meninas que procuram um cirurgião
plástico em busca da solução de problemas que poderiam ser resolvidos
facilmente com ginástica, cremes ou mesmo com o crescimento normal.
Nunca houve também tantos casos de anorexia e bulimia. "Há dez anos
essas doenças eram consideradas raríssimas. Hoje constituem quase um
caso de saúde pública”, avalia o psiquiatra Táki Cordás, da Universidade
de São Paulo.
É claro que existem variedades de calvície, obesidade ou doenças de
pele que realmente precisam de tratamento continuado. Na maioria das
vezes, no entanto, a paranoia do corpo é apenas isso: paranoia. Para curála, a melhor maneira é tratar da mente. Nesse processo, a autoestima é
fundamental. “É preciso fazer uma análise objetiva e descobrir seus pontos
fortes. Todo mundo tem uma parte do corpo que acha mais bonita”, sugere
a psicóloga paulista Ceres Alves de Araújo, especialista em crescimento. Um
dia, o teen acorda e percebe que aqueles problemas físicos que pareciam
insolúveis desapareceram como num passe de mágica. Em geral, não foi o
corpo que mudou. Foi a cabeça. Quando começa a se aceitar e resolve as
questões emocionais básicas, o adolescente dá o primeiro passo para se
tornar um adulto.
Fonte: CASTRO, Letícia de. Veja Jovens. Setembro/2001, p.56.
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A ideia CENTRAL do texto é
(A) a preocupação do jovem com o físico.
(B) as doenças raras que atacam os jovens.
(C) os diversos produtos de beleza para jovens.
(D) o uso exagerado de remédios pelos jovens.
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D7 Identificar tese de um texto

ITEM 11
O ouro da biotecnologia
Até os bebês sabem que o patrimônio natural do Brasil é imenso.
Regiões como a Amazônia, o Pantanal e a Mata Atlântica – ou o que restou
dela – são invejadas no mundo todo por sua biodiversidade. Até mesmo
ecossistemas como o do cerrado e o da caatinga têm mais riqueza de fauna
e flora do que se costuma pensar. A quantidade de água doce, madeira,
minérios e outros bens naturais é amplamente citada nas escolas, nos jornais
e nas conversas. O problema é que tal exaltação ufanista ("Abençoado por
Deus e bonito por natureza”) é diretamente proporcional à desatenção e ao
desconhecimento que ainda vigoram sobre essas riquezas.
Estamos entrando numa era em que, muito mais do que nos tempos
coloniais (quando pau-brasil, ouro, borracha etc. eram levados em estado
bruto para a Europa), a exploração comercial da natureza deu um salto de
intensidade e refinamento. Essa revolução tem um nome: biotecnologia.
Com ela, a Amazônia, por exemplo, deixará em breve de ser uma enorme
fonte “potencial" de alimentos, cosméticos, remédios e outros subprodutos:
ela o será de fato – e de forma sustentável. Outro exemplo: os créditos de
carbono, que terão de ser comprados do Brasil por países que poluem mais
do que podem, poderão significar forte entrada de divisas.
Com sua pesquisa científica carente, indefinição quanto à legislação
e dificuldades nas questões de patenteamento, o Brasil não consegue
transformar essa riqueza natural em riqueza financeira. Diversos produtos
autóctones, como o cupuaçu, já foram registrados por estrangeiros – que
nos obrigarão a pagar pelo uso de um bem original daqui, caso queiramos
(e saibamos) produzir algo em escala com ele. Além disso, a biopirataria
segue crescente. Até mesmo os índios deixam que plantas e animais sejam
levados ilegalmente para o exterior, onde provavelmente serão vendidos a
peso de ouro. Resumo da questão: ou o Brasil acorda para a nova realidade
econômica global, ou continuará perdendo dinheiro como fruta no chão.
Fonte: Daniel Piza. O Estado de S. Paulo. 18/8/2009.

O texto defende a tese de que
(A) a Amazônia é fonte “potencial” de riquezas.
(B) as plantas e os animais são levados ilegalmente.
(C) o Brasil não reconhece o valor de seus bens naturais.
(D) os bens naturais são citados na escola.
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D7 - Identificar tese de um texto
ITEM 12
Uma aposta em todas as mídias
Um dos maiores erros que se cometem quando se fala em TV, ou
Internet, é imaginar que a mídia nova acaba com a velha. Gente apressada
fala em morte do livro, como antes disso falou em superação do rádio.
Até agora nada disso ocorreu, e por uma razão simples: cada mídia tem
seu nicho, seu lugar. Cada meio de comunicação atende as necessidades,
a desejos, a anseios diferentes. O enriquecedor é a gente saber lidar com
todos, e jogar com um para usar melhor o outro.
Compare o livro à tela de computador. O livro é muito mais amistoso,
mais fácil de manejar, de levar, de possuir. A tela é fria. Podemos variar as
letras ("fontes"), mudar a cor, trocar as peles ("skins"), fazer o que quiser:
nada ainda se compara à invenção de Gutenberg para levar à praia, ler
na cama, dobrar pela lombada. Pouquíssima gente lê um texto longo na
tela – quase todos o imprimem e leem em papel, e ainda assim é mais
enfadonho que um livro, porque sai sempre no mesmo sulfite, na mesma
tinta, enquanto o livro varia bastante.
É verdade que há mudanças que eliminam uma mídia. Quando
surgiu o livro, isto é, um grande conjunto de folhas costuradas sob uma
capa, ele venceu, e depois liquidou o rolo. Antes do livro (seu nome técnico
é "códice"), ler era uma proeza, que exigia virar um longo rolo. Assim como
imprimir um formulário contínuo e depois lê-lo, sem soltar as páginas.
Difícil, não é? O códice é mais prático, e continua vivo. Não foi por acaso
que o maior defensor da nova mídia, Bill Gates, gastou uma fortuna para
comprar um códice de Leonardo Da Vinci.
O que isso tem a ver com a TV? Quero argumentar que o procedimento
avançado não é substituir um meio pelo mais novo. Só num país em que
é charme se mostrar inculto, como no Brasil, uma ideia assim tola pode
prosperar. O avanço é dominar os vários meios. Nosso mundo exige que
sejamos multimeios. É como saber várias línguas, conhecer vários países,
dominar vários instrumentos.
Fonte: RIBEIRO, Renato Janine. O Estado de SP, 05/11/2000.

No texto, defende-se a seguinte tese:
(A) É ingênuo se dizer que uma mídia será substituída por outra mídia mais
recente.
(B) É certo que o livro terá seu espaço restrito devido ao aparecimento de
novas mídias.
(C) É verdade que a Internet facilita a leitura de textos, devido à sua
facilidade de acesso.
(D) É fato que as mídias tendem a desaparecer com a descoberta de novas
mídias.
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D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la
ITEM 13
Aquecimento global: o homem precisa saber
se relacionar com o fenômeno
Por Camila LEPORACE
O físico Antonio Carlos de Freitas, pesquisador do Laboratório de
Radioecologia e Mudanças Globais da UERJ, faz parte de uma equipe
que acompanha as mudanças climáticas mundiais fazendo viagens com
frequência para a Antártida.
A temperatura inusitada é, sem dúvida, um dos grandes sinais de
que o mundo está passando por mudanças climáticas, sendo a mais
importante delas o aquecimento global. Em meio a todo o alarde feito em
relação a isso, no entanto, o pesquisador chama a atenção para um fato: o
fenômeno é necessário para a Terra, até certo ponto. Se não fosse por ele,
o planeta apresentaria uma temperatura média global 15 graus abaixo da
que temos hoje.
De certa forma, o efeito estufa e o aquecimento global servem, então,
para viabilizar a vida na Terra. O que muda, destaca o físico, é a relação
humana com esse processo. Como consequências disso vieram as grandes
explosões demográficas, as concentrações nos grandes centros urbanos e
por aí vai, analisa.
A questão do aquecimento, apesar de estar em destaque em todos
os jornais e revistas ultimamente, não é, tampouco, nova. As mudanças
climáticas tiveram início na formação do planeta, e a ciência acompanha
essas alterações há muitos anos. No entanto, o processo de aquecimento
se intensificou de 1995 para cá – dos 12 anos mais quentes registrados a
partir de 1850, onze ocorreram depois de 95.
O aquecimento global é o grande problema climático do planeta
atualmente, mas não o único, já que dá origem a outras transformações no
meio ambiente e no clima.
Fonte: LEPORACE, Camila. Aquecimento global: o homem precisa saber se relacionar
com o fenômeno. Disponível em: http://opiniaoenoticia.com.br/interna.php?mat=8117.
Acesso em: 29 mai. 2013. Fragmento.

De acordo com o físico, o fenômeno do aquecimento global é necessário
para a Terra, até certo ponto. Para defender esse ponto de vista, ele usa o
seguinte argumento:
(A) O efeito estufa e o aquecimento global servem para viabilizar a vida na
Terra.
(B) O aquecimento global é o grande problema climático do planeta
atualmente, mas não o único.
(C) A questão do aquecimento, apesar de estar em destaque em todos os
jornais e revistas ultimamente, não é nova.
(D) Como consequências das mudanças climáticas, vieram as grandes
explosões demográficas, as concentrações nos grandes centros urbanos.
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D8 - Estabelecer relação entre a tese e os argumentos
oferecidos para sustentá-la
ITEM 14
CIÊNCIA
A Terra está esquentando mesmo?
Nem todos os cientistas acreditam nisso
CLAUDIO ANGELO - EDITOR DE CIÊNCIA

Embora a maioria dos cientistas ache que a Terra está esquentando e
que o homem é o culpado, alguns pesquisadores dizem que não, ou que
os efeitos do aquecimento global não serão graves. São os chamados
"céticos" do clima.
Vários desses cientistas recebem dinheiro de indústrias poluidoras, o que
lança dúvidas sobre o que eles dizem. Mas muitos são pesquisadores
reconhecidos.
Eles acham exageradas as previsões de que os efeitos do aquecimento
global serão catastróficos. Uma dessas previsões já se mostrou errada: a
de que as geleiras do Himalaia vão derreter daqui a 20 anos.
Outro medo dos cientistas era o de que o aquecimento global desligasse
as correntes marinhas que levam calor do Equador para o hemisfério
Norte. Isso deixaria a Europa muito mais fria, tão fria quanto na época
dos mamutes. Mas os próprios cientistas foram lá, mediram a corrente e
viram que está tudo bem.
Os céticos são considerados pelos cientistas que estudam o clima como
os "chatos" que querem estragar a festa, nem sempre por bons motivos.
Mas têm um papel importante: sem debate e dúvida, a ciência não avança.
Seria ruim se todo mundo pensasse igual.
Fonte: Folha de S. Paulo. Folhinha. 24/4/2010. Fragmento.

Um dos argumentos contrários à tese de que a Terra está esquentando
é o de que
(A) cientistas recebem dinheiro de indústrias poluidoras.
(B) céticos estragam a festa dos cientistas que estudam essas mudanças.
(C) são constatados os enganos dos cientistas, como na revisão do caso de
que o aquecimento global desligaria as correntes marinhas que levam
calor do Equador para o hemisfério Norte.
(D) as indústrias poluidoras lançam dúvidas sobre o que os cientistas
dizem, porque uma dessas previsões já se mostrou errada: a de que as
geleiras do Himalaia vão derreter daqui a 20 anos.
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D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias
em um texto
ITEM 15
Animais no espaço
Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas.
Os russos já usaram cachorros em suas experiências. Eles têm o
sistema cardíaco parecido com o dos seres humanos. Estudando o que
acontece com eles, os cientistas descobrem quais problemas podem
acontecer com as pessoas.
A cadela Laika, tripulante da Sputnik-2, foi o primeiro ser vivo a ir ao
espaço, em novembro de 1957, quatro anos antes do primeiro homem, o
astronauta Gagarin.
Os norte-americanos gostam de fazer experiências científicas espaciais
com macacos, pois o corpo deles se parece com o humano. O chimpanzé é
o preferido porque é inteligente e convive melhor com o homem do que as
outras espécies de macacos. Ele aprende a comer alimentos sintéticos e não
se incomoda com a roupa espacial.
Além disso, os macacos são treinados e podem fazer tarefas a bordo,
como acionar os comandos das naves, quando as luzes coloridas acendem
no painel, por exemplo.
Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço, em novembro
de 1961, a bordo da nave Mercury/Atlas 5. A nave de Enos teve problemas,
mas ele voltou são e salvo, depois de ter trabalhado direitinho. Seu único
erro foi ter comido muito depressa as pastilhas de banana durante as
refeições.
Fonte: Folha de São Paulo, 26/1/1996.

No texto “Animais no espaço”, uma das informações principais é
(A) “A cadela Laika (...) foi o primeiro ser vivo a ir ao espaço”.
(B) “Os russos já usavam cachorros em suas experiências”.
(C) “Vários animais viajaram pelo espaço como astronautas”.
(D) “Enos foi o mais famoso macaco a viajar para o espaço”.
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D9 - Diferenciar as partes principais das secundárias
em um texto

ITEM 16
Vínculos, as equações da matemática da vida
Quando você forma um vínculo com alguém, forma uma aliança.
Não é à toa que o uso de alianças é um dos símbolos mais antigos e
universais do casamento. O círculo dá a noção de ligação, de fluxo, de
continuidade. Quando se forma um vínculo, a energia flui. E o vínculo
só se mantém vivo se essa energia continuar fluindo. Essa é a ideia de
mutualidade, de troca.
Nessa caminhada da vida, ora andamos de mãos dadas, em sintonia,
deixando a energia fluir, ora nos distanciamos. Desvios sempre existem.
Podemos nos perder em um deles e nos reencontrar logo adiante. A busca
é permanente. O que não se pode é ficar constantemente fora de sintonia.
Antigamente, dizia-se que as pessoas procuravam se completar
através do outro, buscando sua metade no mundo. A equação era:
1/2 + 1/2 = 1.
"Para eu ser feliz para sempre na vida, tenho que ser a metade do
outro." Naquela loteria do casamento, tirar a sorte grande era achar a sua
cara-metade.
Com o passar do tempo, as pessoas foram desenvolvendo um sentido
de individualização maior e a equação mudou. Ficou: 1 + 1= 1.
"Eu tenho que ser eu, uma pessoa inteira, com todas as minhas
qualidades, meus defeitos, minhas limitações. Vou formar uma unidade
com meu companheiro, que também é um ser inteiro." Mas depois que
esses dois seres inteiros se encontravam, era comum fundirem-se, ficarem
grudados num casamento fechado, tradicional. Anulavam-se mutuamente.
Com a revolução sexual e os movimentos de libertação feminina,
o processo de individuação que vinha acontecendo se radicalizou. E a
equação mudou de novo: 1 + 1= 1 + 1.
Era o "cada um na sua". "Eu tenho que resolver os meus problemas,
cuidar da minha própria vida. Você deve fazer o mesmo. Na minha
independência total e autossuficiência absoluta, caso com você, que
também é assim." Em nome dessa independência, no entanto, faltou
sintonia, cumplicidade e compromisso afetivo. É a segunda crise do
casamento que acompanhamos nas décadas de 70 e 80.
Atualmente, após todas essas experiências, eu sinto as pessoas
procurando outro tipo de equação: 1 + 1 = 3.
Para a aritmética ela pode não ter lógica, mas faz sentido do ponto
de vista emocional e existencial. Existem você, eu e a nossa relação. O
vínculo entre nós é algo diferente de uma simples somatória de nós dois.
Nessa proposta de casamento, o que é meu é meu, o que é seu é seu e o
que é nosso é nosso.
Talvez aí esteja a grande mágica que hoje buscamos, a de preservar a
individualidade sem destruir o vínculo afetivo. Tenho que preservar o meu
eu, meu processo de descoberta, realização e crescimento, sem destruir
a relação. Por outro lado, tenho que preservar o vínculo sem destruir a
individualidade, sem me anular. Acho que assim talvez possamos chegar
ao ano 2000 um pouco menos divididos entre a sede de expressão
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individual e a fome de amor e de partilhar a vida. Um pouco mais inteiros
e felizes. Para isso, temos que compartilhar com nossos companheiros de
uma verdadeira intimidade. Ser íntimo é ser próximo, é estar estreitamente
ligado por laços de afeição e confiança.
Fonte: MATARAZZO, Maria Helena. Amar é preciso. 22. ed. São Paulo: Editora Gente,
1992. p.19-21.

O texto trata PRINCIPALMENTE
(A) da exatidão da matemática da vida.
(B) dos movimentos de libertação feminina.
(C) da loteria do sucesso no casamento.
(D) do casamento no passado e no presente.

145

D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa

ITEM 17
Viagem ao Caribe
Um casal decide passar férias numa praia do Caribe, no mesmo hotel
onde passaram a lua de mel há 20 anos.
Por problemas de trabalho, a mulher não pode viajar com seu marido,
deixando para ir uns dias depois.
Quando o homem chegou e foi para seu quarto do hotel, viu que
havia um computador com acesso a internet. Então decidiu enviar um
e-mail a sua mulher, mas errou uma letra sem se dar conta e o enviou a
outro endereço...
O e-mail foi recebido por uma viúva que acabara de chegar do enterro
do seu marido e que ao conferir seus e-mails desmaiou instantaneamente.
O filho, ao entrar na casa, encontrou sua mãe desmaiada, perto do
computador, onde na tela poderia se ler:
— Querida esposa: Cheguei bem. Provavelmente se surpreenda em
receber notícias minhas por e-mail, mas agora tem computador aqui e pode
enviar mensagens às pessoas queridas. Acabo de chegar e já me certifiquei
de que já está tudo preparado para você chegar na sexta que vem. Tenho
muita vontade de te ver e espero que sua viagem seja tão tranquila como a
minha.
Obs.: Não traga muita roupa, porque aqui faz um calor infernal.
Enviado por Gadoninho, em 19 fevereiro, 2010 - 18:19
Fonte: O melhor site de humor do Brasil. Disponível em: http://www.piadas.com.br/
piadas/humor/viagem-ao-caribe. Acesso em: 30 abr. 2010. Adaptado.

O fato que iniciou o conflito na narrativa foi
(A) o marido ter digitado uma letra errada no endereço eletrônico.
(B) o casal decidir passar férias numa praia do Caribe.
(C) a chegada do homem e sua ida para o quarto do hotel.
(D) a viúva ter lido um e-mail na tela do computador.
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D10 - Identificar o conflito gerador do enredo e os
elementos que constroem a narrativa

ITEM 18

CENA I
(...)
MIRÓTEIA: – O quê??? Quem ousaria ser mais bela do que eu?
ESPELHO: – Um momento, por favor!!!
(Enquanto o espelho consulta seu notebook, a madrasta anda de um lado
para o outro apreensiva)
MIROTÉIA: – Depressa, espelho, você está fazendo eu cansar minha beleza,
quero tudo, RG, CPF, endereço e até teste do pezinho se for possível!
ESPELHO: – Seria rápido se a porcaria do meu notebook não estivesse até
o bico de vírus.
MIROTÉIA: – Em que mundo você vive? Não conhece a era MacBook, não?
Não entra vírus!
ESPELHO: – Calma, já estou conseguindo!!!
(Imprime o papel e entrega a Mirotéia).
ESPELHO: – Está aqui...
Fonte: AMAZONAS, Lívea. Que História é Essa? Disponível em: http://static.recantodas
letras.com.br/arquivos/2742940.pdf. Acesso em: 29 mai. 2013. Adaptado.

Na Cena 1, a voz do narrador
(A) fica subentendida nas ações das personagens.
(B) aparece entre parênteses.
(C) está após os travessões.
(D) deixa de ser utilizada.
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D11 - Estabelecer relação entre causa/consequência
entre partes e elementos do texto

ITEM 19

Brasileira obesa tem dieta similar à do americano: rica
em gordura e pobre em carboidratos, o que leva ao
sobrepeso
Estudo realizado com mulheres obesas brasileiras aponta como
principais causas da obesidade, o alto consumo de gordura na dieta e
sedentarismo. O trabalho traz indícios de que retirar o carboidrato da
dieta não vai promover de forma eficiente o emagrecimento, mas muitas
vezes pode ter efeito contrário, resultando em maior ingestão de gordura e
proteína. Além disso, ele mostra que a alimentação deste grupo se assemelha
muito com o padrão de ingestão da população obesa americana.
Buscando entender os mecanismos da obesidade feminina,
pesquisadores do Instituto de Ciências Biomédicas (ICB) e da Escola de
Educação Física e Esporte (EEFE) da USP reproduziram em laboratório um
modelo experimental para estudar os efeitos das dietas ricas em gorduras
sobre a regulação do metabolismo e o desenvolvimento do diabetes tipo 2
como consequência da obesidade.
Fonte: LANCHA, Luciana O.P. Blog Nutritips. Disponível em: http://nutritips.blog.uol.
com.br/arch2010-04-18_2010-04-24.html. Acesso em: 30 abr.2010. Fragmento adaptado.

Se as mulheres retirarem o carboidrato da dieta, o emagrecimento deixará
de ocorrer de forma eficiente porque
(A) desenvolverão o diabetes tipo 2.
(B) passarão a ingerir mais gordura e proteína.
(C) ficarão desnutridas, tendendo ao aumento da obesidade.
(D) buscarão entender os mecanismos da obesidade feminina.
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D11 - Estabelecer relação entre causa/consequência
entre partes e elementos do texto

ITEM 20

O homem que entrou pelo cano
Abriu a torneira e entrou pelo cano. A princípio incomodava-o a estreiteza
do tubo. Depois se acostumou. E, com a água, foi seguindo. Andou
quilômetros. Aqui e ali ouvia barulhos familiares. Vez ou outra um desvio,
era uma seção que terminava em torneira.
Vários dias foi rodando, até que tudo se tornou monótono. O cano por
dentro não era interessante.
No primeiro desvio, entrou. Vozes de mulher. Uma criança brincava. Ficou
na torneira, à espera que abrissem. Então percebeu que as engrenagens
giravam e caiu numa pia. À sua volta era um branco imenso, uma água
límpida. E a cara da menina aparecia redonda e grande, a olhá-lo
interessada. Ela gritou: “Mamãe, tem um homem dentro da pia!”.
Não obteve resposta. Esperou, tudo quieto. A menina se cansou, abriu o
tampão e ele desceu pelo esgoto.
Fonte: BRANDÃO, Ignácio de Loyola. Cadeiras Proibidas. São Paulo: Global, 1988.p.89.

O homem desviou-se de sua trajetória porque
(A) ouviu muitos barulhos familiares.
(B) já estava “viajando” há vários dias.
(C) percebeu que havia uma torneira.
(D) ficou desinteressado pela “viagem”.
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D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros
ITEM 21

Pesquisa revela por que o alho
é bom para o coração
Cientistas americanos descobriram por que o alho faz bem para a
saúde. Até hoje os benefícios do condimento só haviam sido detectados
por correlação estatística - quem consumia mais alho tinha menos
problemas cardiovasculares -, mas ninguém fazia a menor ideia de como
a coisa operava.
Isso acaba de mudar. Cientistas descobriram que o segredo do alho está
no que resta de sua digestão e é processado pelas células do sangue.
Esse resto, nos glóbulos vermelhos, é convertido em sulfeto de hidrogênio
(fórmula química H2S), composto que serve como uma espécie de
mensageiro químico no sistema vascular - relaxando vasos e ampliando
o fluxo sanguíneo.
Embora o sulfeto de hidrogênio seja tóxico em grandes quantidades, em
pequenas amostras, sua presença é fundamental no organismo.
Os pesquisadores especulam que o consumo de alho ajude a ampliar
nosso suprimento natural de sulfeto de hidrogênio.
A equipe de pesquisadores trabalhou com extratos obtidos a partir
de alho comprado em supermercado e os misturou, em pequenas
quantidades, a uma cultura de glóbulos vermelhos humanos. As células,
em resposta, começaram a emitir H2S.
Fonte: http://g1.globo.com/Noticias/Ciencia/0,,MUL150597-5603,00-PESQUISA+REVE
LA+POR+QUE+O+ALHO+E+BOM+PARA+O+CORACAO.html. Acesso em: 29 mai.2013.
Fragmento adaptado.

O texto foi escrito para
(A) informar uma descoberta científica ao leitor.
(B) indicar o uso do alho para pessoas com problemas de saúde.
(C) questionar sobre os benefícios do alho para a saúde humana.
(D) listar as vantagens do consumo do alho em dietas alimentares.
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D12 - Identificar a finalidade de textos de diferentes
gêneros
ITEM 22
Aquecimento global: o homem precisa
saber se relacionar com o fenômeno
Por Camila LEPORACE
O físico Antonio Carlos de Freitas, pesquisador do Laboratório de
Radioecologia e Mudanças Globais da UERJ, faz parte de uma equipe
que acompanha as mudanças climáticas mundiais fazendo viagens com
frequência para a Antártida.
A temperatura inusitada é, sem dúvida, um dos grandes sinais de
que o mundo está passando por mudanças climáticas, sendo a mais
importante delas o aquecimento global. Em meio a todo o alarde feito em
relação a isso, no entanto, o pesquisador chama a atenção para um fato: o
fenômeno é necessário para a Terra, até certo ponto. Se não fosse por ele,
o planeta apresentaria uma temperatura média global 15 graus abaixo da
que temos hoje.
De certa forma, o efeito estufa e o aquecimento global servem, então,
para viabilizar a vida na Terra. O que muda, destaca o físico, é a relação
humana com esse processo. Como consequências disso vieram as grandes
explosões demográficas, as concentrações nos grandes centros urbanos e
por aí vai, analisa.
A questão do aquecimento, apesar de estar em destaque em todos
os jornais e revistas ultimamente, não é, tampouco, nova. As mudanças
climáticas tiveram início na formação do planeta, e a ciência acompanha
essas alterações há muitos anos. No entanto, o processo de aquecimento
se intensificou de 1995 para cá – dos 12 anos mais quentes registrados a
partir de 1850, onze ocorreram depois de 95.
O aquecimento global é o grande problema climático do planeta
atualmente, mas não o único, já que dá origem a outras transformações no
meio ambiente e no clima.
Fonte: LEPORACE, Camila. Aquecimento global: o homem precisa saber se relacionar com
o fenômeno. Disponível em: http://opiniaoenoticia.com.br/interna.php?mat=8117. Acesso
em: 29 mai. 2013. Fragmento adaptado.

O texto foi escrito com a finalidade de
(A) chamar a atenção para o fato de que o aquecimento global pode ser até
certo ponto necessário, pois viabiliza a vida na Terra.
(B) fazer uma comparação entre as temperaturas registradas no planeta
desde 1995.
(C) informar sobre as explosões demográficas e sobre as concentrações nos
grandes centros urbanos.
(D) relatar as viagens do físico Antonio Carlos de Freitas e de sua equipe à
Antártida para estudar as mudanças climáticas da atualidade.
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D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto

ITEM 23
FIQUE DE OLHO
sex, 04/03/11 por Editor | categoria se liga
A galera de Malhação está esperta combatendo a dengue! Theo e
Pedro participaram de um mutirão no bairro, e Josiane e Dodói tomaram
todos os cuidados para evitar focos do mosquito transmissor da doença
na república.
Eliminar focos de dengue é muito fácil! Se liga nas dicas! Coloque
areia nos pratinhos das plantas e tampe caixas d’água e cisternas. Não
deixe água acumular em nenhum tipo de recipiente e mantenha a lixeira
sempre fechada! E se acha que já foi infectado, procure orientação médica!
Fonte: Malhação. Fique de olho. Disponível em: http://malhacao.globo.com. Acesso em:
17 mar. 2011. Adaptado.

O autor do texto utilizou uma linguagem mais informal para
(A) identificar-se com um público adolescente.
(B) dirigir-se a profissionais da área da saúde.
(C) identificar-se com um público adulto
(D) dirigir-se a um público infantil.
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D13 - Identificar as marcas linguísticas que evidenciam
o locutor e o interlocutor de um texto

ITEM 24
Pressa
Só tenho tempo pras manchetes
no metrô
E o que acontece na novela
Alguém me conta no corredor
Escolho os filmes que eu não
vejo
no elevador
Pelas estrelas que eu encontro
na crítica do leitor
Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa
Mas nada tanto assim
Eu me concentro em apostilas
coisa tão normal
Leio os roteiros de viagem
enquanto rola o comercial
Conheço quase o mundo inteiro
por cartão-postal
Eu sei de quase tudo um pouco
e quase tudo mal
Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa
mas nada tanto assim
Fonte: Bruno & Leoni Fortunato. Greatest Hits’80. WEA.

Identifica-se o uso de uma gíria em
(A) “por cartão postal!” (v.17).
(B) “enquanto rola o comercial” (v. 15).
(C) “Eu sei de quase tudo um pouco” (v. 18).
(D) “Eu tenho pressa e tanta coisa me interessa” (v. 20).
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D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato

ITEM 25
A moça e a calça
		

Stanislaw Ponte Preta

Foi no Cinema Pax, em Ipanema. O filme em exibição é ruim: “O
menino mágico.” Se mágico geralmente é chato, imaginem menino. Mas
isto não vem ao caso. O que vem ao caso é a mocinha muito da redondinha,
condição que seu traje apertadinho deixava sobejamente clara. A mocinha
chegou, comprou a entrada, apanhou, foi até a porta, mas aí o porteiro
olhou pra ela e disse que ela não podia entrar:
– Não posso por quê?
– A senhora está de “Saint-Tropez”.
– E daí?
Daí o porteiro olhou pras exuberâncias físicas dela, sorriu e foi um
bocado sincero: - Por mim a senhora entrava... Mas o gerente tinha dado
ordem de que não podia com aquela calça bossa-nova e, sabe como é...
ele tinha que obedecer, de maneira que sentia muito, mas com aquela
calça não.
– O senhor não vai querer que eu tire a calça.
Nós, que estávamos perto, quase respondemos por ele: - Como não,
dona! – Mas ela não queria resposta. Queria era discutir a legitimidade de
suas apertadas calças “Saint-Tropez”. Disse então que suas calças eram tão
compridas como outras quaisquer. O cinema Pax é dos padres e talvez por
causa desse detalhe é que não pode “Saint-Tropez”. A calça, de fato, era
comprida como as outras, mas embaixo. Em cima era curta demais.
– Quer dizer que com minhas calças eu não entro? – Quis ela saber
ainda uma vez. E vendo o porteiro balançar a cabeça em sinal negativo,
tornou a perguntar: - E de saia?
De saia podia. Ela então abriu a bolsa, tirou uma saia que estava
dentro, toda embrulhadinha (devia ser pra presente). Desembrulhou e vestiu
ali mesmo, por cima do pomo de discórdia. No caso, a calça “Saint-Tropez”.
Depois, calmamente, afrouxou a calça e deixou que a dita escorresse saia
abaixo. Apanhou, guardou na bolsa e entrou com uma altivez que só vendo.
Fonte: PRETA, Stanislaw Ponte (Sérgio Porto). In: SANTOS, Joaquim F. dos [org.]. As cem
melhores crônicas brasileiras. Rio de Janeiro: Objetiva, 2007. Fragmento.

O trecho que indica a opinião do narrador sobre a moça que usava calça
“Saint-Tropez” é
(A) “O cinema Pax é dos padres”.
(B) “Desembrulhou e vestiu ali mesmo (...)”.
(C) “- O senhor não vai querer que eu tire a calça”.
(D) “O que vem ao caso é a mocinha muito da redondinha”.

154

D14 - Distinguir um fato da opinião relativa a esse fato

ITEM 26
EDUCAÇÃO DE HOJE ADIA
O FIM DA ADOLESCÊNCIA
Há pouco tempo recebi uma mensagem que me provocou uma boa
reflexão. O interessante é que não foi o conteúdo dela que fisgou minha
atenção, e sim sua primeira linha, em que os remetentes se identificavam.
Para ser clara, vou reproduzi-la: “Somos dois adolescentes, com 21 e 23
anos...”.
Minha primeira reação foi sorrir: agora, os jovens acreditam que a
adolescência se estende até, pelo menos, aos 23 anos?! Mas, em seguida,
eu me dei conta do mais importante dessa história: que a criança pode ser
criança quando é tratada como tal, e o mesmo acontece com o adolescente.
Os dois jovens adultos se veem como adolescentes, porque, de alguma
maneira, contribuímos para tanto.
A adolescência tinha época certa para começar até um tempo
atrás, ou seja, com a puberdade, época das grandes mudanças físicas. E
terminar também: era quando o adolescente, finalmente, assumia total
responsabilidade sobre sua vida e tornava-se adulto. Agora, as crianças já
começam a se comportar e a se sentir como adolescentes muito tempo
antes da puberdade se manifestar e, pelo jeito, continuam se comportando
e vivendo assim por muito mais tempo. Qual é a parcela de responsabilidade
dos adultos e educadores?
Fonte: Disponível em: http://www.santanna.g12.br/professores/ana_paula_port/
atividade_reforco_lp_9anos.pdf. Acesso em: 30 mai. 2012. Adaptado.

A opinião da autora em relação ao fato de que a educação de hoje adia o
fim da adolescência é que
(A) os adultos contribuem para que isso aconteça.
(B) a adolescência é uma fase que vai até 23 anos.
(C) os adolescentes têm muitas responsabilidades.
(D) os adultos devem tratar as crianças como adolescentes.
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D15 - Estabelecer relações lógico-discursivas presentes
no texto, marcadas por conjunções, advérbios etc

ITEM 27

Se você está com pressa,
por que não veio antes?

No fim, tudo dá certo. Se
não deu, é porque ainda não
chegou ao fim.

O Se destacado nas duas frases introduz ideia de
(A) oposição.
(B) explicação.
(C) suposição.
(D) comparação.

ITEM 28
Sofreu muito com a adolescência.
Jovem, ainda se queixava.
Depois, todos os dias subia numa cadeira,
agarrava uma argola presa ao teto e, pendurado, deixava-se ficar,
Até a tarde em que se desprendeu esborrachando-se no chão:
estava maduro.
Fonte: COLASANTI, Marina. Contos de amor rasgados. Rio de Janeiro: Rocco, 1986.

A palavra destacada indica que o eu-lírico
(A) voltou a se queixar.
(B) deixou de se queixar.
(C) começou a se queixar.
(D) continuava se queixando.

156

D16 - Identificar efeitos de ironia e humor em textos
variados

ITEM 29

Fonte: DAVIS, Jim. Garfield. Disponível em: http://tirinhasdogarfield.blogspot.com.aranha.
html. Acesso em: 29 mai.2013.

O fato de a aranha agradecer a atitude de Garfield pode causar riso no
leitor, porque indica que ela
(A) queria ser esmagada por um jornal.
(B) desejava morrer naquele momento.
(C) ficaria livre de seus filhos adolescentes.
(D) precisava de mais tempo com os filhos adolescentes.
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D16 - Identificar efeitos de ironia e humor em textos
variados

ITEM 30

CENA I
(...)
MIRÓTEIA: – O quê??? Quem ousaria ser mais bela do que eu?
ESPELHO: – Um momento, por favor!!!
(Enquanto o espelho consulta seu notebook, a madrasta anda de um lado
para o outro apreensiva)
MIROTÉIA: – Depressa, espelho, você está fazendo eu cansar minha beleza,
quero tudo, RG, CPF, endereço e até teste do pezinho se for possível!
ESPELHO: – Seria rápido se a porcaria do meu notebook não estivesse até
o bico de vírus.
MIROTÉIA: – Em que mundo você vive? Não conhece a era MacBook, não?
Não entra vírus!
ESPELHO: – Calma, já estou conseguindo!!!
(Imprime o papel e entrega a Mirotéia).
ESPELHO: – Está aqui...
Fonte: AMAZONAS, Lívea. Que História é Essa? Disponível em: http://static.recantodas
letras.com.br/arquivos/2742940.pdf. Acesso em: 29 mai. 2013. Adaptado.

As falas destacadas no texto podem causar o riso no leitor porque a autora
(A) personifica o espelho, dando-lhe o dom de falar.
(B) usa personagens de contos de fada conhecidos.
(C) apresenta uma situação de frustração, a fim de deixar a madrasta
nervosa.
(D) mostra o espelho fazendo uma pesquisa na Internet em seu notebook.
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D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações

ITEM 31
Interação/Cinema
Esperto para burro
Em "Donkey Xote", Rucio é corajoso como o famoso cavaleiro
Dom Quixote
Rucio é um burro falante, que quer muito ser um cavalo. Ele pertence a
Sancho Pança, escudeiro do famoso Dom Quixote, um cavaleiro maluco
e romântico, criado pelo escritor espanhol Miguel de Cervantes.
"O burro é o personagem mais legal, porque é engraçado e corajoso.
Também gostei de uma moça que fala muito - ela até estapeia o Dom
Quixote. O Dom Quixote é doido, ele tinha um amor por uma mulher,
mas nem a conhecia. O final é emocionante". LEONARDO FORGERINI
ROCHA, 9.
"O burro parece com o burro do "Shrek", é bem tagarela. Também
gostei do Sancho Pança. Achei o Dom Quixote chato, falando aquelas
coisas de cavaleiro. Mas o filme é legal, porque tem aventura." GABRIEL
FORGERINI ROCHA, 9.
Fonte: Folha de S. Paulo. Folhinha. São Paulo, 30/5/2009.

No texto, o uso de aspas indica
(A) uma citação.
(B) um título de texto.
(C) a opinião dos garotos.
(D) um modo diferente de formatação do texto.
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D17 - Identificar o efeito de sentido decorrente do uso
da pontuação e de outras notações

ITEM 32

Fonte: Angeli. Folha de São Paulo, 25/4/1993.

No terceiro quadrinho, os pontos de exclamação reforçam ideia de
(A) emoção.
(B) surpresa.
(C) desinteresse.
(D) contentamento.
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D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão

ITEM 33
“Chatear” e “encher”
Um amigo meu me ensina a diferença entre “chatear” e “encher”.
Chatear é assim: você telefona para um escritório qualquer da cidade.
— Alô! Quer me chamar, por favor, o Valdemar?
— Aqui não tem nenhum Valdemar.
Daí a alguns minutos você liga de novo:
— O Valdemar, por obséquio.
— Cavalheiro, aqui não trabalha nenhum Valdemar.
— Mas não é do número tal?
— É, mas aqui nunca teve nenhum Valdemar.
Mais cinco minutos, você liga o mesmo número:
— Por favor, o Valdemar chegou?
— Vê se te manca, palhaço. Já não lhe disse que o diabo desse
Valdemar nunca trabalhou aqui?
— Mas ele mesmo me disse que trabalhava aí.
— Não chateia.
Daí a dez minutos, liga de novo.
— Escute uma coisa! O Valdemar não deixou pelo menos um
recado? O outro desta vez esquece a presença da datilógrafa e diz coisas
impublicáveis.
Até aqui é chatear. Para encher, espere passar mais dez minutos,
faça nova ligação:
— Alô! Quem fala? Quem fala aqui é o Valdemar. Alguém telefonou
para mim?
Fonte: CAMPOS, Paulo Mendes. Para gostar de ler. São Paulo: Ática, v.2, p. 35.

A expressão sublinhada na linha 7 sugere que o personagem, no contexto,
(A) era gentil.
(B) era curioso.
(C) desconhecia a outra pessoa.
(D) revelava impaciência.
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D18 - Reconhecer o efeito de sentido decorrente da
escolha de uma determinada palavra ou expressão

ITEM 34
O brasileiro Jefferson Cardia Simões está pronto para entrar numa fria: ele
está a caminho do lugar mais gelado da Terra: a Antártica, onde, no verão,
a temperatura varia entre 35 e 40 graus Celsius negativos. Brrrrrrrr!
Fonte: Disponível em: http://cienciahoje.uol.com.br/controlPanel/materia/view/1947.
Acesso em: 29 mai.2013.

A expressão grifada foi utilizada no texto para
(A) mostrar o caminho do lugar mais gelado da Terra.
(B) dizer que o brasileiro não vai aguentar o frio.
(C) indicar a temperatura da Antártica.
(D) imitar um som da fala que se faz quando está frio.
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D19 - Reconhecer efeito de sentido decorrente
da exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos

ITEM 35
QUADRILHA

João amava Teresa que amava Raimundo
que amava Maria que amava Joaquim que amava Lili
que não amava ninguém.
João foi para os Estados Unidos, Teresa para o convento,
Raimundo morreu de desastre, Maria ficou para tia,
Joaquim suicidou-se e Lili casou com J. Pinto Fernandes
que não tinha entrado na história.
Fonte: ANDRADE, Carlos Drummond de. Disponível em: http://pensador.uol.com.br/
poesias_de_carlos_drumond_de_andrade. Acesso em: 26 mai. 2011.

A repetição de “amava” e “que” marca
(A) desencontros amorosos.
(B) o final dos relacionamentos amorosos.
(C) o casamento como realização de um sonho.
(D) as causas para as relações amorosas, como morte e viagem.
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D19 - Reconhecer efeito de sentido decorrente
da exploração de recursos ortográficos e/ou
morfossintáticos

ITEM 36
A CHUVA

A chuva derrubou as pontes. A chuva transbordou os rios. A chuva
molhou os transeuntes. A chuva encharcou as praças. A chuva enferrujou
as máquinas. A chuva enfureceu as marés. A chuva e seu cheiro de terra. A
chuva com sua cabeleira. A chuva esburacou as pedras. A chuva alagou a
favela. A chuva de canivetes. A chuva enxugou a sede. A chuva anoiteceu
de tarde. A chuva e seu brilho prateado. A chuva de retas paralelas sobre
a terra curva. A chuva destroçou os guarda-chuvas. A chuva durou muitos
dias. A chuva apagou o incêndio. A chuva caiu. A chuva derramou-se. A
chuva murmurou meu nome. A chuva ligou o para-brisa. A chuva acendeu
os faróis. A chuva tocou a sirene. A chuva com a sua crina. A chuva encheu
a piscina. A chuva com as gotas grossas. A chuva de pingos pretos. A chuva
açoitando as plantas. A chuva senhora da lama. A chuva sem pena. A chuva
apenas. A chuva empenou os móveis. A chuva amarelou os livros. A chuva
corroeu as cercas. A chuva e seu baque seco. A chuva e seu ruído de vidro.
A chuva inchou o brejo. A chuva pingou pelo teto. A chuva multiplicando
insetos. A chuva sobre os varais. A chuva derrubando raios. A chuva acabou
a luz. A chuva molhou os cigarros. A chuva mijou no telhado. A chuva regou
o gramado. A chuva arrepiou os poros. A chuva fez muitas poças. A chuva
secou ao sol.
Fonte: ANTUNES, Arnaldo. As coisas. São Paulo: Iluminuras, 1996.

Todas as frases do texto começam com "a chuva". Esse recurso é
utilizado para
(A) provocar a percepção do ritmo e da sonoridade.
(B) provocar uma sensação de relaxamento dos sentidos.
(C) reproduzir exatamente os sons repetitivos da chuva.
(D) sugerir a intensidade e a continuidade da chuva.
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D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que foi
produzido e daquelas em que será recebido

ITEM 37
Texto 1

Educação Ambiental e Cidadania
Efeito Estufa
O que eu posso fazer para diminuir minha emissão de CO2
para a atmosfera?
A natureza está fazendo a parte dela. E você, está fazendo a sua?
Você conhece a regra dos 3 Rs? A regra dos 3 Rs significa: Reduzir;
Reutilizar e Reciclar. Qualquer um dos “Rs” só irá acontecer se houver um
programa de EDUCAÇÃO da população. Use a regra e seja um cidadão “de
bem” com a natureza.
Cada um de nós é responsável pela emissão de uma parcela de CO2
para a atmosfera, pois consumimos produtos industrializados e usamos
carros ou ônibus para nos locomover.
Para cada tonelada de papel reciclado, de 10 a 20 árvores são
poupadas. Isto representa uma economia de recursos naturais, as árvores
não cortadas continuam absorvendo CO2 pela fotossíntese, e gasta-se a
metade da energia para reciclar o papel que para produzi-lo pelo processo
convencional. Uma latinha reciclada economiza em energia o equivalente
ao consumo de um televisor ligado por 3 horas. Veja que quando falamos
em economia de energia, isto representa uma economia de combustível
que seria queimado pela indústria, que implica numa redução na emissão
de gás carbônico para a atmosfera, que implica numa diminuição do efeito
estufa. O Brasil é o país que mais recicla as latas de alumínio no mundo.
Vamos pensar sobre isso e agir logo!
Fonte: Efeito estufa. Disponível em: http://www.usp.br/qambiental/ tefeitoestufa.htm#
Quais Gases. Acesso em: 30 abr.2010. Fragmento adaptado.
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Texto 2

Fonte: Disponível em: http://www.artshopping.com.br/lojavirtual/images/charge_
pinguim_aquecimento_.jpg. Acesso em 10 mai. 2010.

Considerando o tratamento dado ao mesmo conteúdo nos dois textos,
pode-se dizer que
(A) em ambos, é sugerido que a educação escolar é o principal fator de
conscientização ambiental.
(B) no texto 2, há um alerta sobre o problema do aquecimento global, e, no
texto 1, um convite a atitudes conscientes para que todos contribuam
para a diminuição na emissão de CO2.
(C) em ambos, é sugerido que as pessoas pensem em reduzir; reutilizar e
reciclar os bens de consumo e o que sobra deles, pois essa atitude faz
nascer um cidadão “de bem” com a natureza.
(D) no texto 1, é exposto que nem todas as pessoas são responsáveis pela
emissão de uma parcela de CO2 para a atmosfera e pela economia de
energia; esses argumentos são questionados e refutados no texto 2.
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D20 - Reconhecer diferentes formas de tratar uma
informação na comparação de textos que tratam do
mesmo tema, em função das condições em que foi
produzido e daquelas em que será recebido
ITEM 38
Texto I

Vou-me embora pra
Pasárgada
		
Vou-me embora pra Pasárgada
Aqui eu não sou feliz
Lá a existência é uma aventura
De tal modo inconsequente...
E como farei ginástica
Andarei de bicicleta
Montarei em burro brabo
Subirei no pau de sebo
Tomarei banhos de mar!
E quando estiver cansado
Deito na beira do rio
Mando chamar a mãe d’água
Pra me contar as histórias
Que no tempo de eu menino
Rosa vinha me contar
Vou-me embora pra Pasárgada.
Em Pasárgada tem tudo
É outra civilização...

Fonte: BANDEIRA, Manuel. Estrela
da vida inteira. Rio de Janeiro: Nova
Fronteira. 2007. Fragmento.

Texto II

Para melhorar a cidade
onde moramos é
preciso conhecê-la
É preciso fazer o chamado
diagnóstico da cidade, e para
isso temos que ouvir, ver e
refletir sobre esse espaço
dinâmico onde moramos e
nos movimentamos para o
trabalho, a escola, o cinema,
as compras e para encontrar
amigos.
Temos que saber, ainda,
que não queremos falta de
saneamento, de pavimentação,
de transporte, de praças
e parques; nem queremos
especulação
imobiliária,
terrenos vagos ou subutilizados
em áreas nobres, esperando
valorização. A terra é cara e
de difícil acesso para morar
ou instalar uma atividade
econômica
geradora
de
empregos. No entanto, é
preciso conhecê-la, cultivá-la.
Fonte: CREA- MG e outros. Estatuto
da Cidade – O jogo tem nova regras,
2002, p.15. Fragmento adaptado.

É comum aos dois textos a necessidade que as pessoas têm de
(A) mudar para um lugar valorizado.
(B) buscar um lugar ideal para viver.
(C) trabalhar para mudar a cidade onde vive.
(D) melhorar a qualidade de vida dos habitantes da comunidade.
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D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema

ITEM 39

Comentário 01
28 de Maio de 2011 | 12h39

Apesar de ser leigo, na minha modesta opinião não se deve confiar cem por
cento na tecnologia. Nada substitui os humanos nos comandos destas poderosas
e sofisticadas máquinas voadoras, mesmo com tantos avanços conquistados no
mundo da aviação. Já se sabe que as mudanças climáticas estão aí, e se tornaram
imprevisíveis. É mais um agravante para equipamentos tão sensíveis.
A. J. D. Domingues

Comentário 02
28 de Maio de 2011 | 12h35

A "falha" técnica mais evidente, até o momento, é o congelamento dos sensores
externos, o que no entanto ocorreu no interior de uma severa tempestade, de
extrema turbulência e impraticável à navegação aérea, da qual outros aviões
em rotas próximas haviam conseguido se desviar a tempo. Por que então o voo
447 não se desviou a tempo, sabendo-se da fatalidade de se voar dentro de uma
tempestade daquelas? Existem muitas coisas que ainda precisam ser apuradas.
S. Wesler
Fonte: O Estado de S. Paulo. Disponível em: http://www.estadao.com.br/estadaodehoje/
20110528/not_imp725007,0.php. Acesso em: 29 mai.2013. Adaptado.

A opinião de S. Wesler sobre a falha técnica que levou à queda do
voo 447 é que
(A) a tecnologia não é confiável.
(B) as mudanças climáticas tornaram-se imprevisíveis.
(C) o avião deveria ter sido desviado a tempo da rota com turbulência.
(D) os seres humanos nunca deveriam ser substituídos no comando das
poderosas e sofisticadas máquinas voadoras.
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D21 - Reconhecer posições distintas entre duas ou mais
opiniões relativas ao mesmo fato ou ao mesmo tema

ITEM 40
06/06/2011 - 09h43

Jovens de classe média adotam a preguiça como profissão
CARLOS MINUANO COLABORAÇÃO PARA A FOLHA
(...)
Andréa admite que os seus pais não concordam muito com sua situação
atual. "Vivem me dizendo para ir trabalhar. Mas agora, no inverno, prefiro
é ficar embaixo das cobertas."
Andréa está entre os 3,4 milhões de brasileiros com menos de 24 anos que
não estão nas salas de aula e nem atuando no mercado formal de trabalho.
A maioria desses jovens, porém, não está longe do mercado de trabalho
por preguiça. Há todo tipo de razão: rapazes fora do mercado por causa
do serviço militar, jovens mães, portadores de deficiência física ou mental,
dependentes químicos e, é claro, gente que procura emprego e não acha.
Para Bruno Wolfsdorf, 21, por exemplo, as férias também duram o ano
inteiro. Ele também estudou gastronomia e fala inglês, espanhol e hebraico.
Diz não querer ficar muito tempo sem fazer nada, mas não reclama. "Não
está ruim, o que pega mesmo é na hora da grana."
Segundo a psicóloga Kênia Piacentini, esse estilo de vida pode ser
consequência do comportamento dos pais dos jovens.
"São geralmente pessoas com dificuldade de se verem independentes dos
filhos, gerando uma proteção exagerada que faz com que esses jovens se
acomodem, criem dependência."
Fonte: Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/folhateen. Acesso em: 7 jun. 2011.
Adaptado.

A opinião da psicóloga sobre a preguiça dos jovens é que ela
(A) existe porque as férias duram o ano inteiro.
(B) ocorre por causa do comportamento dos pais que protegem
excessivamente seus filhos.
(C) só existe porque, no inverno, é preferível ficar embaixo das cobertas.
(D) não é prejudicial, comprometendo apenas a situação financeira.
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1) D

21) A

2) A

22) A

3) A

23) A

4) B

24) B

5) D

25) D

6) A

26) A

7) D

27) C

8) D

28) D

9) A

29) C

10) A

30) D

11) C

31) C

12) A

32) C

13) A

33) D

14) C

34) D

15) C

35) A

16) D

36) D

17) A

37) B

18) B

38) B

19) B

39) C

20) D

40) B

ITENS DE MATEMÁTICA PARA 4º ANO DO CICLO II
DO ENSINO FUNDAMENTAL DE 8 ANOS

D3 – Identificar propriedades de triângulos pela
comparação de medidas de lados e ângulos
ITEM 1
Danilo desenhou um triângulo cujos lados medem 6 cm, 8 cm e 10 cm. De
acordo com as medidas de seus lados, esse triângulo é
(A) Acutângulo.
(B) Equilátero.
(C) Escaleno.
(D) Isósceles.

ITEM 2
Observe o triângulo que Sônia desenhou na lousa:

De acordo com as medidas de seus ângulos, esse triângulo é
(A) Acutângulo.
(B) Equilátero.
(C) Retângulo.
(D) Escaleno.

D4 – Identificar relação entre quadriláteros, por meio
de suas propriedades
ITEM 3
Um quadrilátero tem todos os lados de mesma medida e ângulos internos
não retos. Como pode ser chamado esse quadrilátero?
(A) Losango
(B) Retângulo
(C) Quadrado
(D) Trapézio retângulo

171

D6 – Reconhecer ângulos como mudança de direção ou
giros, identificando ângulos retos e não-retos
ITEM 4
Com base na figura abaixo o professor André apresentou para a turma o
seguinte desafio.
1. A partir da entrada desloque 3 casas para frente;
2. Gire 90° para a direita e ande 3 casas;
3. Gire 90° para a esquerda e ande 2 casas;
4. Gire 90° para a direita e ande 2 casas;
5. Gire 90° para a esquerda e ande 3 casas;
6. Gire 90° para a esquerda e ande 6 casas;

								
Após executarem os comandos corretamente os alunos chegarão ao
ponto
(A) A.
(B) B.
(C) C.
(D) D.

ITEM 5
O relógio da casa de Vitor parou de funcionar. Ele ajustou o horário para
3 horas, girando o ponteiro de horas até o número 3 e o de minutos até o
número 12. Qual é o ângulo formado pelos ponteiros logo após o ajuste?
(A) 15°
(B) 30°
(C) 45°
(D) 90°
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D7 – Reconhecer que as imagens de uma figura
construída por uma transformação homotética são
semelhantes, identificando propriedades e/ou medidas
que se modificam ou não se alteram
ITEM 6
Observe a seguinte forma geométrica na malha quadriculada:

Realizando um giro de 90° dessa forma geométrica no sentido horário, em
torno do ponto O, obtemos:

ITEM 7
Júlio desenhou um triângulo ABC. Para ampliá-lo, escolheu um ponto P e
traçou segmentos de reta partindo de P e passando pelos vértices A, B e C
como na figura.
D

A

F
C

E

B

P

O triângulo DEF foi desenhado considerando PA = AD, PB = BE e PC = CF.
Qual é a grandeza do triângulo ABC que não se alterou com a ampliação?
(A) Área
(B) Lado
(C) Ângulo
(D) Perímetro
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D8 – Resolver problema utilizando a propriedade dos
polígonos (soma de seus ângulos internos, número de
diagonais, cálculo da medida de cada ângulo interno nos
polígonos regulares)
ITEM 8
André desenhou quatro polígonos regulares escrevendo no interior deles a
soma dos seus ângulos internos.

Qual é a medida de cada ângulo interno do hexágono regular?
(A) 108°
(B) 120°
(C) 135°
(D) 144°

ITEM 9
Depois de desenhar um octógono regular na lousa, a professora Marcela
orientou os alunos a desenharem um octógono semelhante e a traçarem
todas as suas diagonais.

Quantas diagonais os alunos deverão traçar em seus octógonos?
(A) 10
(B) 16
(C) 20
(D) 40
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D9 – Interpretar informações apresentadas por meio
de coordenadas cartesianas
ITEM 10
Um engenheiro de trânsito controla os semáforos de um bairro usando o
croqui a seguir. Os semáforos são identificados por letras.
O semáforo identificado pela letra R, está no cruzamento da rua 5 com a
avenida 1, e é representado por (5,1).

Segundo essa forma de representação, o semáforo identificado pela letra
Q é indicado por
(A) (4,5).
(B) (5,1).
(C) (5,4).
(D) (5,5).
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D9 – Interpretar informações apresentadas por meio
de coordenadas cartesianas
ITEM 11
Observe o plano cartesiano e os pontos nele localizados.

Os pontos M e N são localizados respectivamente pelos pares ordenados
(A) (2,1) e (4,3).
(B) (2,1) e (3,4).
(C) (1,2) e (4,3).
(D) (1,2) e (3,4).
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D10 – Utilizar relações métricas do triângulo retângulo
para resolver problemas significativos
ITEM 12
A figura a seguir é o desenho de um triângulo retângulo feito numa folha
de cartolina.

Qual a medida, em cm, do lado AB?
(A) 17
(B) 23
(C) 25
(D) 31

D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de
perímetro de figuras planas
ITEM 13
A figura a seguir é composta de 9 hexágonos regulares de lado 3 cm e será
usada como logomarca de uma montadora de carros.

Qual é a medida do perímetro da logomarca?
(A) 22 cm
(B) 27 cm
(C) 54 cm
(D) 66 cm
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D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de
perímetro de figuras planas
ITEM 14
A imagem a seguir representa o gramado do quintal de Cristina. Para
proteger esse gramado, Cristina resolveu construir uma cerca em volta dele.

Quantos metros de cerca, no mínimo, serão necessários para a realização
dessa tarefa?
(A) 194
(B) 245
(C) 256
(D) 268

D13 – Resolver problema envolvendo o cálculo de área
de figuras planas
ITEM 15
O estacionamento de um supermercado possui 40 vagas de mesmo
tamanho distribuídas em dois corredores retangulares de 20 vagas cada,
estando um de frente para o outro, separados por uma rua retangular de
acordo com a figura abaixo.
3m
5m

7m

Qual é a área total desse estacionamento?
(A) 1 020 m2
(B) 2 040 m2
(C) 2 100 m2
(D) 4 200 m2
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D15 – Resolver problema envolvendo relações entre
diferentes unidades de medida
ITEM 16
Ricardo fez uma reclamação pela internet do serviço prestado pela empresa
de celular que ele usa. Após o registro da reclamação, apareceu a seguinte
mensagem

RESPONDEREMOS EM ATÉ 72 HORAS
De acordo com a mensagem, a empresa responderá a reclamação em até
quantos dias?
(A) 1
(B) 2
(C) 3
(D) 4

D16 - Identificar a localização de números inteiros na
reta numérica
ITEM 17
Na reta numérica, o número – 5 fica entre os números
(A) −6 e −7.
(B) −4 e −6.
(C) −3 e −4.
(D) +4 e +6.

D18 – Efetuar cálculos com números inteiros,
envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação)

ITEM 18
O resultado de (– 3)5 é
(A) 243.
(B) 15.
(C) −15.
(D) −243.
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ITEM 19
O resultado de 255 – 400 é
(A) 655.
(B) 145.
(C) –145.
(D) –655.

D19 – Resolver problema com números naturais
envolvendo diferentes significados das operações
(adição, subtração, multiplicação, divisão e potenciação)
ITEM 20
Num posto de gasolina, o reservatório possui 2 025 litros de óleo diesel. No
começo do dia foram vendidos 490 litros de óleo diesel e na parte da tarde
foram vendidos 1 148 litros. Quantos litros de óleo diesel sobraram nesse
reservatório após essas vendas?
(A) 387 litros
(B) 877 litros
(C) 1 333 litros
(D) 1 535 litros

D20 – Resolver problema com números inteiros
envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão e potenciação)
ITEM 21
O saldo na conta corrente de Márcia em 13/05/2011 pela manhã era de
R$ 190,00. Durante o almoço, ela fez um depósito de R$ 40,00. À tarde
foram descontados de sua conta dois cheques, um de R$ 180,00 e outro,
de R$ 200,00.
Se não foi realizada nenhuma outra movimentação em sua conta, o saldo
da conta corrente de Márcia no final desse dia é de
(A) R$ 610,00.
(B) R$ 250,00.
(C) –R$ 150,00.
(D) –R$ 230,00.

180

ITEM 22
Na cidade de Ivalo, na Finlândia, a temperatura média pode variar de
−17°C a −9°C no mês de fevereiro em cada ano.
Fonte: Disponível em: http://www.cabostral.com/tempo_f inlandia.php#.
Acesso em: 06 jun. 13.

Em Ivalo, qual é a diferença entre a temperatura média máxima e mínima
em fevereiro?
(A) 26°C
(B) 8°C
(C) −8°C
(D) −26°C

D21 - Reconhecer as diferentes representações de um
número racional
ITEM 23
5

Qual é a representação decimal da fração 4 ?
(A) 0,54
(B) 0,8
(C) 1,25
(D) 1,6

D22 – Identificar fração como representação que pode
estar associada a diferentes significados
ITEM 24
Observe a figura abaixo. É um segmento de reta dividido em partes iguais

A fração correspondente à distância do ponto P a origem é
(A) 5 .
2

(B) 7 .
5

(C) 5 .
7

(D) 2 .
5
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ITEM 25
Vieram à festa de Carla 34 pessoas, sendo 21 mulheres e 13 homens. Qual
é a razão entre a quantidade de homens e mulheres que vieram à festa de
Carla?
(A) 13
34

(B) 13
21

(C) 21
34

(D) 21
13

D23 – Identificar frações equivalentes
ITEM 26
Quatro amigos, Daniel, André, Márcio e Fábio foram a uma pista de
kart para disputar uma corrida. Em determinado momento Daniel havia
5
8
percorrido 58 da pista; André, 15
; Márcio, 16
, e Fábio, 16
da pista. Quais
24
são os amigos que, naquele momento, encontravam-se no mesmo ponto
da pista?
(A) Daniel e Fábio
(B) André e Daniel
(C) Fábio e Márcio
(D) André e Márcio

D25 – Efetuar cálculos que envolvam operações com
números racionais (adição, subtração, multiplicação,
divisão e potenciação)
ITEM 27
O resultado de 0,4 : 0,02 é
(A) 20.
(B) 2.
(C) 0,2.
(D) 0,02.
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D26 - Resolver problema com números racionais
envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação)
ITEM 28
Luciana foi a uma lanchonete e comeu um cachorro quente por R$ 3,75,
tomou um copo de refrigerante por R$ 2,50 e comprou um chocolate. O
total gasto foi R$ 9,50. Quantos reais ela pagou pelo chocolate?
(A) R$ 3,25
(B) R$ 3,35
(C) R$ 10,75
(D) R$ 15,75

D26 - Resolver problema com números racionais
envolvendo as operações (adição, subtração,
multiplicação, divisão, potenciação)
ITEM 29
Flávia precisa comprar alguns materiais escolares e resolveu consultar o
folheto de uma determinada loja:

MATERIAIS ESCOLARES
CADERNO UNIVERSITÁRIO		
BORRACHA				
CANETA					
AGENDA ESCOLAR			
LÁPIS					
RÉGUA					

R$ 16,75
R$ 0,60
R$ 2,20
R$ 22,50
R$ 1,35
R$ 1,45

Sabendo que Flávia necessita de três cadernos universitários, quatro canetas
e uma agenda escolar, quanto ela gastará comprando-os nessa loja?
(A) R$ 79,35
(B) R$ 81,55
(C) R$ 96,10
(D) R$ 98,30
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D28 – Resolver problema que envolva porcentagem
ITEM 30
Na época em que os portugueses chegaram ao Brasil, a Mata Atlântica
ocupava cerca de 1 300 000 km². Hoje restam apenas 7% dessa área.
Fonte: ANDRADE, Maiza Ferreira de (Org.). BRA-066: Cumprir a
lei pode recuperar 20% da Mata Atlântica. Jornal A Tarde, Salvador,
Bahia Maio 2005. Disponível em: http://www.biodiversityreporting.
org/article.sub?docId=18239&c=Brazil%20Print&cRef=Brazil%20
Print&year=2006&date=May%202005. Acesso em: 30 mai.11.

Este percentual equivale a quantos km² de floresta?
(A) 9 100 000
(B) 910 000
(C) 91 000
(D) 9 100

D28 – Resolver problema que envolva porcentagem
ITEM 31
Observe o seguinte anúncio encontrado em uma loja do shopping:

Qual o valor da TV acima, em reais, se o pagamento for realizado à vista?
(A) 792
(B) 790
(C) 720
(D) 712
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D29 – Resolver problema que envolva variação
proporcional, direta ou inversa, entre grandezas
ITEM 32
Adriana caminha 5 km quando permanece uma hora na esteira elétrica
da academia. Se mantiver a mesma velocidade, quantos quilômetros ela
percorrerá em 1 hora e meia?
(A) 5 km
(B) 6 km
(C) 6,5 km
(D) 7,5 km

ITEM 33
Para construir uma ponte em 40 dias, são necessários 10 funcionários. Se
essa ponte fosse construída por 25 funcionários, nas mesmas condições
anteriores, em quantos dias ela ficaria pronta?
(A) 16
(B) 25
(C) 100
(D) 600

D30 - Calcular o valor numérico de uma expressão
algébrica
ITEM 34
IMC significa Índice de Massa Corporal e é utilizado para indicar se a pessoa
adulta está no seu peso ideal, ou com sobrepeso, ou obesa, ou abaixo do
peso ideal. O IMC é obtido pela divisão do “peso” (massa) pela altura
elevada ao quadrado. Veja a fórmula:
IMC = P ÷ A²
Jonas tem 2 metros de altura e seu “peso” (massa) é de 90 quilogramas.
O Índice de Massa Corporal de Jonas é
(A) 22,2.
(B) 22,5.
(C) 202,5.
(D) 225.
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D31 – Resolver problema que envolva equação de
segundo grau
ITEM 35
Observe as regiões poligonais abaixo:
2x
x + 12
2x

x

Qual deve ser a medida de x para que as duas regiões poligonais possuam
a mesma área?
(A) 0 cm
(B) 3 cm
(C) 4 cm
(D) 6 cm

D32 – Identificar a expressão algébrica que expressa
uma regularidade observada em sequências de
números ou figuras (padrões)
ITEM 36
Observe os termos da sequência de figuras geométricas a seguir:

1º termo

2º termo

3ª termo

4º termo

5º termo

									
			

Qual é a expressão algébrica que representa a quantidade de quadradinhos
brancos de um termo genérico n dessa sequência?
(A) n2 − 2
(B) n2 − n
(C) 2n − 2
(D) 2n − n
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D33 – Identificar uma equação ou inequação do 1º grau
que expressa um problema
ITEM 37
Isabel foi a uma loja de eletrodomésticos e comprou uma batedeira de
bolo, um liquidificador e um espremedor de laranja. A batedeira de bolo
custou R$ 35,00 a mais que o liquidificador e o espremedor de laranja
custou R$12,50 a menos do que o liquidificador. O gasto total de Isabel
foi de R$ 247,50.
A compra de Isabel pode ser representada pela equação
(A) x + 35,00 – 12,50 = 247,50.
(B) x + 35,00 + x – 12,50 = 247,50.
(C) x − 35,00 + x + 12,50 + x = 247,50.
(D) x + 35,00 + x – 12,50 + x = 247,50.

D33 – Identificar uma equação ou inequação do 1º grau
que expressa um problema
ITEM 38
Fabiana resolveu o problema a seguir por meio de equações do
primeiro grau.

Pensei em um número. Dividi esse número por 2 e
adicionei 35 ao resultado, obtendo o dobro do número
que pensei. Em qual número eu pensei?

Uma equação que resolve esse problema é
(A) 2x + 35 = 2x.
(B) 2x + 35 = x .
2

(C) x + 2x = 35.
2

(D) 2x + x = 35.
2

187

D37 – Associar informações apresentadas em listas e/
ou tabelas simples aos gráficos que as representam e
vice-versa
ITEM 39
Observe a tabela a seguir:

Fonte: Secretaria Municipal do Verde e Meio Ambiente – SVMA.

O gráfico que corresponde à tabela é
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(A)						

(B)

(C)						

(D)

D37 – Associar informações apresentadas em listas e/
ou tabelas simples aos gráficos que as representam e
vice-versa
ITEM 40
Em uma pesquisa sobre a qualidade do transporte coletivo, 75% dos
entrevistados responderam que é boa, 15% disseram que é ruim e 10% não
opinaram. Entre os gráficos a seguir, qual melhor representa o resultado
dessa pesquisa?
(A)							

(B)

(C)							

(D)
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1) C

21) C

2) C

22) B

3) A

23) C

4) C

24) C

5) D

25) B

6) A

26) B

7) C

27) A

8) B

28) A

9) C

29) B

10) A

30) C

11) D

31) C

12) C

32) D

13) D

33) A

14) D

34) B

15) A

35) C

16) C

36) B

17) B

37) D

18) D

38) A

19) C

39) B

20) A

40) A
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ão é uma apostila.

Não é um livro didático.
Não são meras sugestões de atividades.
É um convite ao planejamento reflexivo
de sua aula.
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Inter

Curriculares

Nosso material traz para o currículo
escolar um conjunto de análises,
metodologias e sugestões reflexivas para
que possamos melhor preparar e
desenvolver nossas aulas.
Insiste-se aqui que a aula é o momento
essencial da escola: é mágico e
intransferível!
Ela nasce de uma proposta curricular;
trabalha com o aluno – seu essencial ator;
ganha consistência na equipe pedagógica
e com os colegas professores; e é
construída num desenho mágico pelo
professor – seu autor último e
responsável.

O olhar de tudo que você vai ler nesta
obra é interdisciplinar e visa ampliar os
horizontes do ensino-aprendizagem em
nossa Rede.
Bom trabalho para todos nós!

4º ano do Ciclo II

Daí nasce a sua autoridade, de autor e
de ator.
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