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RESUMO 
 

 
OLIVEIRA, Jéssika Naves de. Dificuldades na aprendizagem dos números 
racionais.  2015. 110 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – 
Licenciatura em Matemática. Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio 
Procópio, 2015.  
 
Este trabalho tem como objetivo investigar as dificuldades apresentadas por alunos, 
em dois níveis de escolaridade, na compreensão de números racionais e nas suas 
diferentes representações. Para isso, foi elaborada uma fundamentação teórica 
baseada, principalmente, nos PCN e em autores que discutem sobre o assunto, 
como Valera (2003), Santos (2011), entre outros, a fim de conhecer quais são essas 
dificuldades. Com isso, foram sintetizadas as dificuldades apresentadas no 
referencial teórico, com o intuito de analisar dados de uma sequência de atividades. 
Essa sequência foi elaborada com atividades que procuram utilizar diferentes 
representações do conjunto dos números racionais, para observar as dificuldades 
apresentadas pelos alunos. Tal sequência de atividades foi aplicada para 72 alunos 
do 9° ano do Ensino Fundamental e 62 alunos do 3° ano do Ensino Médio de três 
escolas públicas do município de Cornélio Procópio. Os dados foram analisados à 
luz da análise de conteúdo de Bardin (2004). Por meio das análises é possível 
verificar que os alunos apresentam muitas dificuldades, que as mesmas persistem 
ao longo dos anos e que mesmo que o conteúdo dos números racionais esteja 
disposto nos documentos oficiais para ser ensinado no 7° ano do Ensino 
Fundamental, ainda no 3° ano do Ensino Médio os alunos apresentam dificuldades. 
 
 
Palavras-chave: Educação Matemática. Números Racionais. Dificuldades de 
aprendizagem. 
  



 
 

ABSTRACT 
 
 

OLIVEIRA, Jéssika Naves de. Difficulties in Learning of Rational Numbers.  2015. 
110 f. Trabalho de Conclusão de Curso (Graduação) – Licenciatura em Matemática. 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná. Cornélio Procópio, 2015.  
 
The goal of this research is about investigate the difficulties shown by students in two 
levels of education, comprehension of irrational numbers, and their different 
representations. In order to get knowledge about those difficulties, it was elaborated 
a theoretical foundation based mainly on PCN and authors that discuss about the 
subject, as Valera (2003), Santos (2011), and others. Therefore, the difficulties 
shown in the theoretical framework, were synthesized in order to analyze data from a 
sequence of activities. The sequence was drawn up with activities that seek to use 
different representations of a set of irrational numbers and it was used to observe the 
difficulties encountered by students.  After, this sequence of activities was tested in 
72 students of the 9th grade of elementary school and 62 students of the 3rd year of 
high school in three public schools of the city Cornélio Procópio. The collected data 
were analyzed according to Bardin’s content analysis (2004). Through analysis, it 
can be verified that the students have many difficulties, which persist over the years. 
Even though, the rational numbers being arranged in the official document, which is 
applied to teach students in the 7th grade, the difficulties have been found in the 3rd 
year of high school students. 
 
 
Keywords: Mathematics Education. Rational Numbers. Learning Difficulties. 
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1 INTRODUÇÃO  

 

Atualmente existem muitas discussões acerca de como aperfeiçoar o 

processo de aprendizagem, para colaborar com a eficácia do mesmo. Porém, são 

muitas as dificuldades encontradas nesse processo, que muitas vezes, fazem com 

que os conteúdos, especificamente matemáticos, tornam-se difíceis para os alunos. 

Em particular, as dificuldades apresentadas pelos alunos na 

aprendizagem dos números racionais têm sido estudadas no decorrer dos anos. 

Uma vez que essas dificuldades permeiam todos os níveis de ensino, desde o 2° 

ciclo do Ensino Fundamental, quando o conteúdo começa ser ensinado, até o ensino 

superior. 

O número racional é um conteúdo muito importante para o 

desenvolvimento dos alunos, pois além de tais números serem utilizados para 

aprender conteúdos posteriores do currículo escolar, também estão presentes no 

cotidiano dos mesmos. 

Por isso, é indispensável que os alunos aprendam esse conteúdo, saibam 

distinguir suas diferentes representações e usá-las de acordo com suas 

necessidades.  

Durante o período da graduação, a autora deste trabalho participou de um 

projeto de extensão, cujo objetivo era contribuir na formação de alunos do Curso de 

Licenciatura em Matemática por meio da inserção dos mesmos em atividades 

comunitárias, articuladas com ações de pesquisa e de extensão, que contribuam no 

acompanhamento da implementação de políticas públicas educacionais no 

município de Cornélio Procópio/PR. Para tanto, os alunos bolsistas que faziam parte 

do projeto elaboraram e aplicaram oficinas em uma escola do município, para alunos 

de 9° ano e uma delas abordava o conteúdo dos números racionais. 

Por meio do desempenho dos alunos durante o período das oficinas, 

pode-se perceber que o conteúdo dos números racionais, era aquele que os alunos 

mais tinham dificuldades. Apesar de estarem cursando o 9° ano do Ensino 

Fundamental, eles não tinham aprendido de fato o conteúdo, nem conseguiam 

utilizar diferentes formas de representação associadas ao mesmo. 

Outra atividade prática que a autora participou durante a graduação foi a 

disciplina de Estágio B, na qual foi proposto a elaboração e aplicação de oficinas 

para alunos da Educação Básica. Os alunos que participaram da oficina cursavam o 
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1° ano do Ensino Médio. Os temas trabalhados nessas oficinas foram conteúdos 

relacionados à matemática básica. Nesse momento também foi abordado o conjunto 

dos números racionais. Dentre os conteúdos trabalhados, as maiores dificuldades 

apresentadas pelos alunos foram em relação a esse conjunto. 

Por meio dessas experiências práticas, ficou evidente como é comum os 

alunos apresentarem dificuldades quando o assunto é o conjunto dos números 

racionais, bem como a persistência dessas dificuldades por vários níveis escolares.  

A partir das experiências relatadas, surgiu o ímpeto de pesquisar na 

literatura sobre Educação Matemática autores que reportam essas dificuldades, ou 

seja, verificar quais são elas e porque elas são tão evidentes. 

Nesse contexto, o objetivo deste trabalho é investigar as dificuldades 

apresentadas por alunos, em vários níveis de escolaridade, na compreensão de 

números racionais. 

Espera-se que a pesquisa possibilite um aprofundamento sobre o 

conteúdo e as dificuldades apresentadas pelos alunos nos números racionais. Com 

isso, futuramente, esse conhecimento pode ser utilizado para que professores, ao 

ter que ensinar o conteúdo em sala de aula, possam abordá-lo a fim de preparar 

aulas específicas para diminuir tais dificuldades. 

Este estudo pode contribuir também, para que professores, sejam eles já 

formados ou em formação, possam consultar e entender as dificuldades 

apresentadas pelos alunos, no conjunto dos números racionais. Além disso, 

subsidiar trabalhos de outros pesquisadores que se interessam pelo assunto. 

O estudo está dividido em seis capítulos. O primeiro apresenta a 

justificativa, o objetivo e as contribuições da pesquisa; o segundo traz o 

embasamento teórico sobre o ensino de matemática e do conjunto dos números 

racionais, baseados principalmente no PCN; o terceiro capítulo apresenta as 

principais dificuldades, discutidas pelos autores da área, que os alunos têm na 

aprendizagem dos números racionais, bem como a síntese das mesmas 

organizadas num quadro; o quarto capítulo aborda a metodologia utilizada no 

trabalho e os motivos que nos levaram a utilizar essa metodologia, bem como as 

etapas que foram realizadas para o desenvolvimento do mesmo; o quinto apresenta 

a análise dos dados coletados, na qual as dificuldades dos alunos foram 

subdivididas em agrupamentos; e o sexto, considerações em relação às dificuldades 

encontradas na análise. 
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2 O ENSINO DE MATEMÁTICA 

 

2.1 O ENSINO DE MATEMÁTICA NO ENSINO FUNDAMENTAL 

 

A Matemática tem grande influência na vida dos indivíduos, além de fazer 

parte da trajetória escolar, ela também é significativa no cotidiano dos mesmos, 

assim seu ensino e aprendizagem são indispensáveis. Segundo os Parâmetros 

Curriculares Nacionais (PCN): 

A Matemática caracteriza-se como uma forma de compreender e atuar no 
mundo e o conhecimento gerado nessa área do saber como um fruto da 
construção humana na sua interação constante com o contexto natural, 
social e cultural (BRASIL, 1998, p.24). 

 

No decorrer dos anos, com a tecnologia cada dia mais avançada, o 

ensino de Matemática exige cada vez mais mudanças e inovações.  

Segundo Brasil (1998), os objetivos em matemática, para o Ensino 

Fundamental, são: 

- identificar os conhecimentos matemáticos como meios para compreender 
e transformar o mundo à sua volta e perceber o caráter de jogo intelectual, 
característico da Matemática, como aspecto que estimula o interesse, a 
curiosidade, o espírito de investigação e o desenvolvimento da capacidade 
para resolver problemas; 
- fazer observações sistemáticas de aspectos quantitativos e qualitativos da 
realidade, estabelecendo interrelações entre eles, utilizando o conhecimento 
matemático (aritmético, geométrico, métrico, algébrico, estatístico, 
combinatório, probabilístico); 
- selecionar, organizar e produzir informações relevantes, para interpretá-las 
e avaliá-las criticamente;  
- resolver situações-problema, sabendo validar estratégias e resultados, 
desenvolvendo formas de raciocínio e processos, como intuição, indução, 
dedução, analogia, estimativa, e utilizando conceitos e procedimentos 
matemáticos, bem como instrumentos tecnológicos disponíveis; 
- comunicar-se matematicamente, ou seja, descrever, representar e 
apresentar resultados com precisão e argumentar sobre suas conjecturas, 
fazendo uso da linguagem oral e estabelecendo relações entre ela e 
diferentes representações matemáticas; 
- estabelecer conexões entre temas matemáticos de diferentes campos e 
entre esses temas e conhecimentos de outras áreas curriculares; 
- sentir-se seguro da própria capacidade de construir conhecimentos 
matemáticos, desenvolvendo a autoestima e a perseverança na busca de 
soluções; 
- interagir com seus pares de forma cooperativa, trabalhando coletivamente 
na busca de soluções para problemas propostos, identificando aspectos 
consensuais ou não na discussão de um assunto, respeitando o modo de 
pensar dos colegas e aprendendo com eles (BRASIL, 1998, p.47). 
 

Esses objetivos norteiam professores no decorrer do processo de ensino 

e que apontam habilidades que os alunos podem desenvolver, por meio da 

matemática. 
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O ensino de matemática, especificamente o Ensino Fundamental, 

encontra-se em condições ruins, segundo Brasil (1998, p.21), devido “à falta de uma 

formação profissional qualificada, as restrições ligadas às condições de trabalho, a 

ausência de políticas educacionais efetivas e as interpretações equivocadas de 

concepções pedagógicas”.  

O ensino em sala de aula é baseado, na maioria das vezes, nos livros 

didáticos, com aulas tradicionais, proporcionando o desenvolvimento de alunos 

mecanizados, ou seja, alunos que não desenvolvem sua autonomia e seu senso 

crítico. Segundo D’Ambrósio (2005, p.117), a educação formal é baseada na mera 

transmissão de explicações e teorias (ensino teórico e aulas expositivas), no 

adestramento em técnicas e habilidades (ensino prático com exercícios repetitivos). 

Ensino este que, muitas vezes, não é eficaz. 

De modo geral, os conteúdos matemáticos são ensinados isoladamente, 

ou seja, não há uma espiralidade na abordagem dos mesmos, bem como sua 

relação com o cotidiano e uma interdisciplinaridade.  

Contudo, a Educação Matemática emerge com o objetivo de melhorar a 

qualidade do ensino e da aprendizagem da matemática (FIORENTINI; 

LORENZATO, 2009, p. 10), trazendo subsídios que podem contribuir para o 

progresso dos mesmos em meio ao quadro atual. 

Segundo Brasil (1998), em relação ao ensino de matemática, cabe ao 

professor: 

 identificar as principais características dessa ciência, de seus 
métodos, de suas ramificações e aplicações; 

 conhecer a história de vida dos alunos, seus conhecimentos 
informais sobre um dado assunto, suas condições sociológicas, 
psicológicas e culturais; 

 ter clareza de suas próprias concepções sobre a Matemática, uma 
vez que a prática em sala de aula, as escolhas pedagógicas, a 
definição de objetivos e conteúdos de ensino e as formas de 
avaliação estão intimamente ligadas a essas concepções (BRASIL, 
1998, p. 36). 

 

Fica evidente que o professor é peça fundamental para a melhoria do 

ensino. Cabe a ele introduzir novas metodologias de ensino, de modo que desperte 

no aluno o querer aprender, levando em consideração a heterogeneidade na sala de 

aula. 
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Outros problemas enfrentados nas salas de aulas são a indisciplina e a 

falta de interesse dos alunos, que influenciam diretamente o processo de ensino, já 

que, muitas vezes, o professor nem consegue lecionar a aula planejada. 

 

2.2 O CONJUNTO DOS NÚMEROS RACIONAIS E SEU ENSINO 

 

O conjunto dos números racionais é formado pelos elementos que podem 

ser escritos da forma 
𝑎

𝑏
 , tal que a e b є  Z e b ≠ 0, tal conjunto é representado pela 

letra Q (ONUCHIC; ALLEVATO, 2008, p.99).  

Segundo Houaiss e Villar (2011), representar significa exercer o papel, as 

atribuições, a função de. 

O número racional apresenta diversas representações, são elas: ponto 

racional, fração, decimal, porcentagem e pictórica (QUARESMA; PONTE, 2012). 

Todo número racional 
𝑎

𝑏
, tem seu ponto definido na reta numérica, 

chamado ponto racional, ou seja, todo número racional tem sua localização na reta 

numérica. Por exemplo: o número 
1

2
 está localizado na reta numérica entre os 

números inteiros 0 e 1. 

A “fração é a relação da parte com o todo, ou seja, apresenta-se quando 

um todo (unidade) é dividido em partes iguais” (CATTO, 2000, p.35). A fração é 

escrita na forma 
𝑎

𝑏
, em que a é o numerador e b o denominador. “A barra fracionária, 

neste caso, funciona como um delimitador para o numerador e o denominador” 

(ONUCHIC; ALLEVATO, 2008). 

Um número racional 
𝑎

𝑏
 pode ser representado por um número decimal. 

Passa-se um número racional 
𝑎

𝑏
 para a forma de número decimal dividindo o inteiro a 

pelo inteiro b. Ao efetuar essa divisão, pode ocorrer dois casos: o decimal possuir 

um número finito de algarismos diferentes de zero, ser uma decimal exata ou possuir 

uma quantidade infinita de algarismos que se repetem periodicamente, uma dízima 

periódica (IEZZI; MURAKAMI, 2005). Por exemplo, a fração 
2

5
, pode ser 

representada por um número decimal dividindo o número 2 pelo número 5, cujo 

resultado é 0,4, que é uma decimal exata. 
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A porcentagem é um modo de expressar uma razão, relação ou 

proporção entre dois valores, por meio de uma fração, cujo denominador é 100. Por 

exemplo, 25% equivalem à fração 
25

100
. 

As representações pictóricas de um número racional são elementos que 

representam a escrita, como desenhos, gráficos, tabelas entre outros. Geralmente, 

são as primeiras representações dos números racionais que os alunos têm contato 

na escola. 

O ensino dos números racionais, normalmente é feito tradicionalmente, ou 

seja, por meio de um processo de memorização e mecanização, em que não há 

desenvolvimento da autonomia dos alunos. Nesse contexto é comum os professores 

usarem o livro didático como o único material de apoio para preparar suas aulas 

(NASCIMENTO, 2008). E assim, na perspectiva de Brolezzi (1996), o ensino de 

matemática não tem conseguido 

construir na mente dos alunos um conceito de Número Racional que 
permita sua utilização mais tarde. As operações com racionais são, quando 
muito, mecanizadas em torno de algumas regrinhas básicas geralmente 
confundidas umas com as outras (BROLEZZI, 1996, p.1). 

 

No Brasil, é previsto que os alunos comecem a aprender o conjunto dos 

números racionais no 2° ciclo, 4° e 5° anos do Ensino Fundamental. Segundo Brasil 

(1997), alguns objetivos da Matemática para este ciclo é: 

 Interpretar e produzir escritas numéricas, considerando as regras do 
sistema de numeração decimal e estendendo-as para a representação 
dos números racionais na forma decimal.  

 Resolver problemas, consolidando alguns significados das operações 
fundamentais e construindo novos, em situações que envolvam 
números naturais e, em alguns casos, racionais (BRASIL, 1997, p. 56). 
 

Os conceitos e procedimentos para o 2° ciclo, referente ao conjunto dos 

números racionais são: 

 Compreensão e utilização das regras do sistema de numeração 
decimal, para leitura, escrita, comparação e ordenação de números 
naturais de qualquer ordem de grandeza. 

 Formulação de hipóteses sobre a grandeza numérica, pela observação 
da posição dos algarismos na representação decimal de um número 
racional. 

 Extensão das regras do sistema de numeração decimal para 
compreensão, leitura e representação dos números racionais na forma 
decimal. 

 Comparação e ordenação de números racionais na forma decimal. 

 Localização na reta numérica, de números racionais na forma decimal. 

 Leitura, escrita, comparação e ordenação de representações 
fracionárias de uso frequente. 

 Reconhecimento de que os números racionais admitem diferentes 
(infinitas) representações na forma fracionária. 
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 Identificação e produção de frações equivalentes, pela observação de 
representações gráficas e de regularidades nas escritas numéricas. 

 Exploração dos diferentes significados das frações em situações-
problema: parte/todo, quociente e razão. 

 Observação de que os números naturais podem ser expressos na forma 
fracionária. 

 Relação entre representações fracionária e decimal de um mesmo 
número racional. 

 Reconhecimento do uso da porcentagem no contexto diário 
(BRASIL,1997, p.58). 

 

A abordagem desse conteúdo para este ciclo tem como objetivo principal 

“levar os alunos a perceberem que os números naturais, já conhecidos, são 

insuficientes para resolver determinados problemas” (BRASIL, 1997, p.67).  

O conjunto dos números racionais é retomado e aprofundado no 3° ciclo, 

especificamente no 7° ano do Ensino Fundamental. Espera-se que, como os alunos 

já estudaram o conteúdo anteriormente, eles tenham familiaridade com o mesmo 

nesse nível de escolaridade. 

As Diretrizes Curriculares da Educação Básica do Estado do Paraná 

(DCE) sugerem que os conteúdos básicos do Ensino Fundamental, sejam 

“abordados de forma articulada, que possibilitem uma intercomunicação e 

complementação dos conceitos pertinentes à disciplina de Matemática” (PARANÁ, 

2008, p. 77). O documento estabelece que, o conjunto dos números racionais deve 

ser ensinado para os alunos no 7° ano do Ensino Fundamental, com o objetivo de 

levá-los a perceber que os números naturais são insuficientes para resolver 

determinadas situações-problema como as que envolvem a medida de uma 

grandeza e o resultado de uma divisão (BRASIL, 1998, p. 101).  

A avaliação desse conteúdo, bem como as expectativas de aprendizagem 

para o 3° ciclo, que corresponde ao 6° e 7° anos, do Ensino Fundamental, segundo 

Brasil (1998), está associada a: 

Utilizar os diferentes significados e representações dos números naturais, 
inteiros, racionais e das operações envolvendo esses números, para 
resolver problemas, em contextos sociais, matemáticos ou de outras áreas 
do conhecimento. 
Por meio deste critério o professor verifica se o aluno é capaz de comparar 
e ordenar números naturais, inteiros e racionais; reconhecendo suas 
diferentes formas de expressão como fracionária, decimal e percentual; 
representar na forma decimal um número racional expresso em notação 
fracionária; efetuar cálculos envolvendo adição, subtração, multiplicação, 
divisão e potenciação; escolher adequadamente os procedimentos de 
cálculo (exato ou aproximado, mental ou escrito) em função dos contextos 
dos problemas, dos números e das operações envolvidas (BRASIL, 1998, p. 
76). 
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O ensino e aprendizagem do conjunto dos números racionais são de 

grande importância, já que é um conteúdo usado no cotidiano, além de ser pré-

requisito para a aprendizagem de novos conteúdos na sala de aula. 

É importante também, que os alunos aprendam e saibam manipular as 

diferentes representações de um número racional, para que eles utilizem a que mais 

se sintam à vontade ou a que mais lhe seja adequada. 

Dessa forma, abordamos a seguir, uma pesquisa das dificuldades 

apresentadas pelos alunos em relação aos números racionais, discutidas por 

autores da área, bem como uma síntese das mesmas para subsidiar uma análise 

detalhada posteriormente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



23 
 

3 AS DIFICULDADES NA APRENDIZAGEM DO CONJUNTO DOS NÚMEROS 

RACIONAIS 

 

As dificuldades1 na aprendizagem do conjunto dos números racionais são 

alvo de várias pesquisas (VALERA, 2003, ONUCHIC; ALEVATTO, 2008, 

QUARESMA; PONTE, 2012, LIMA, 2013). 

Quando é ensinado o conjunto dos números racionais e suas diferentes 

representações aos alunos, para Quaresma e Ponte (2012), os mesmos 

Têm então de aprender rapidamente a operar com estas representações, 
que não chegam a ser devidamente trabalhadas. Isso implica que os alunos 
têm que compreender as novas representações dos números racionais e, 
ao mesmo tempo, tornar-se capazes de operar e resolver problemas com 
eles (QUARESMA; PONTE, 2012, p.39). 

 

Com isso, surgem dificuldades de aprendizagem, que podem persistir em 

vários níveis de escolaridade. Campos e Rodrigues (2007) relatam que:  

A prática de sala de aula, entretanto, revela que mesmo alunos de nível 
médio ou superior apresentam dificuldades no trato com as frações e 
demonstram não conhecer aspectos relevantes do conceito de número 
racional, o que acarreta prejuízos à compreensão de novos conceitos 
matemáticos (CAMPOS; RODRIGUES, 2007, p.3). 
 

Brasil (1998) aponta alguns dos obstáculos que os alunos enfrentam ao 

lidar com os números racionais: 

 cada número racional pode ser representado por diferentes (e infinitas) 

escritas fracionárias: por exemplo, 
1

3
, 

2

6
, 

3

9
, 

4

12
, ... são diferentes 

representações de um mesmo número; 

 a comparação entre racionais: acostumados com a relação 3 > 2, terão 
de compreender uma desigualdade que lhes parece  contraditória, ou 

seja, 
1

3
 < 

1

2
; 

 se o “tamanho” da escrita numérica, no caso dos naturais, é um bom 
indicador da ordem de grandeza (8345 > 83), a comparação entre 2,3 e 
2,125 já não obedece ao mesmo critério; 

 se, ao multiplicar um número natural por outro natural (sendo este 
diferente de 0 ou 1) a expectativa é a de encontrar um número  maior  

que  ambos,  ao  multiplicar  10  por 
1

2
 se surpreenderão ao ver que o 

resultado é menor do que 10; 

 se a sequência dos números naturais permite estabelecer sucessor e 
antecessor, para os racionais isso não faz sentido, uma vez que entre 
dois números racionais quaisquer é sempre possível encontrar outro 
racional; assim, o aluno deverá perceber que entre 0,8 e 0,9 estão 
números como 0,81, 0,815 ou 0,87 (BRASIL, 1998, p.101). 

 

Valera (2003) ao analisar o desempenho dos alunos em avaliações do 

Sistema de Avaliação do Rendimento Escolar do Estado de São Paulo- SARESP, 

                                                           
1
 Concebemos dificuldades como algo que impede a boa execução do entendimento imediato de 

algo, segundo Centeno (1988). 
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dos anos de 1996 e 1997, aplicados à 4ª, 7ª e 8ª séries (atualmente 5°, 8° e 9° anos) 

do Ensino Fundamental, dos períodos diurno e noturno da cidade de Marília – SP, 

elenca que algumas dificuldades de um número racional nas suas diferentes 

representações são: 

 transformar um número fracionário em um número decimal, ou 

seja, o aluno tem a convicção de que 
3

8
 é igual a 3,8, não efetua a divisão de 3 

por 8 que resulta em 0,375; 

 à partir de uma figura, dividida em partes iguais, os alunos 

apresentam dificuldades em encontrar a fração que representa a figura e 

transformá-la em porcentagem; 

 ordenar números racionais na forma decimal, ou seja, ao 

comparar os números 0,5; 0,25; 0,42; 0,315 a maioria dos alunos entendem 

que o número 0,315  é o maior entre eles; 

 localizar um número racional na forma de fração e na forma 

decimal na reta numérica. Por exemplo, ao localizar o número 
12

5
 entre dois 

números inteiros, a maioria dos alunos, apontam que ele localiza-se entre os 

números 1 e 2; 

Ainda em relação às dificuldades dos alunos, Monteiro e Pinto (2007) 

relatam que os alunos apresentam dificuldades na representação de um número 

racional na forma decimal, como: 

 confusão entre décimas e centésimas. Por exemplo, confundem 2,5 
com 2,05; 

 acham que entre 0,1 e 0,2 não existem números racionais. 
(MONTEIRO; PINTO, 2007, p.11). 
 

Santos (2011) ao analisar questões sobre os números racionais, em 

questões do Sistema de Avaliação Educacional de Pernambuco- SAEP/2008, em 3 

escolas do município de Recife - PE e entrevistar 26 alunos que responderam tais 

questões, também aponta que os mesmos interpretam frações como dois números 

naturais distintos. Por exemplo, ao corresponder uma figura dividida em partes 

iguais a uma fração, é proposto na atividade que eles assinalem a figura que 

representa 
2

3
, alguns alunos somam 2 com 3 e assinalam a figura na qual tem 5 

quadradinhos pintados. Com isso, conclui que 
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os alunos permanecem ligados ao contexto do problema sem dominar as 
relações entre os conceitos envolvidos, e tentam resolver a questão 
utilizando as operações matemáticas com as quais estão familiarizados 
para operar esses dados, e assim encontrar a resposta (SANTOS, 2011, 
p.114). 
 

Severo (2008) também relatou algumas dificuldades, dos alunos, em 

relação ao conjunto dos números racionais: 

 Ao resolverem uma questão na qual os alunos deveriam marcar entre 

quais números inteiros estava localizado 
11

4
 (a partir de uma figura da reta numérica 

com intervalo de -4 a +4) eles continuaram a reta numérica, desenhando-a até o 

número inteiro 11 e marcaram o número 11. Ainda nesta mesma questão, como o 

espaço entre os números inteiros dados na reta numérica estavam divididos em 

quatro partes iguais, alguns alun 

 os contaram os milímetros até chegar no 11 e marcaram entre os 

números 2 e 3 na reta numérica; 

 Os alunos apresentam dificuldades em saber o que é denominador e 

numerador das frações; 

 Ao se depararem com uma questão em que tinham que obter a 

porcentagem que R$ 20,00 representa em um total de R$ 40,00, os alunos que não 

responderam corretamente, dizendo que equivale a 20%; 

Lima (2013, p.18) mostra, também que os alunos apresentam dificuldades 

no conceito de números racionais quando “não entendem porque um mesmo objeto 

matemático (uma fração) pode ser representado de infinitas formas diferentes 

(frações equivalentes)”.  

Segundo Brasil (1998) uma explicação para as dificuldades encontradas 

possivelmente “deve-se ao fato de que a aprendizagem dos números racionais 

supõe rupturas com ideias construídas para os números naturais” (BRASIL, 1998, p. 

101). 

Muitas vezes, os alunos se apropriam de regras, estratégias e 

propriedades válidas para os números naturais e para os números inteiros, que são 

ensinados anteriormente. Para Romanatto (1997): 

Muitas das dificuldades apresentadas pelos estudantes na compreensão de 
determinadas classes de problemas, bem como na resolução dos 
algoritmos associados às operações matemáticas com certos tipos de 
número, podem estar relacionadas ao não entendimento de que, em cada 
conjunto numérico, assim como as operações com ele realizadas, são, na 
maioria das vezes, diferentes daquelas do conjunto numérico anterior 
(ROMANATTO, 1997, P.87). 
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Valera (2003) propõe alguns itens, que podem proporcionar uma 

aprendizagem em que são instigados a vontade de saber e o raciocínio dos alunos: 

 A visão integrada dos números racionais; 

 O uso dos materiais manipuláveis, que auxiliaria as atividades de 
raciocínios relacionados com essa atividade; 

 O questionamento da metodologia, das prioridades de conteúdos, do 
recorte curricular, os quais ampliam a frente de possibilidades alternativas 
que irão contribuir para melhorar o ensinar e aprender os números racionais 
(VALERA, 2003, p. 58). 
 

Outro fator que é de suma importância, para o processo de aprendizagem 

do conjunto dos números racionais é o papel do professor, Valera (2003) ressalta 

que  

É papel do educador certificar-se daquilo que o aluno aprendeu, para 
ratificar seu aprendizado, quando o número, a relação, o conceito e o 
princípio implícito ao problema forem apresentados significativamente, do 
ponto de vista matemático (VALERA, 2003, p.58). 
 

Além disso, o autor aponta uma alternativa para melhor aprendizagem 

dos alunos referente ao conteúdo: 

A combinação do trabalho individual e do trabalho de grupo poderia ser uma 
alternativa para proporcionar aos alunos a oportunidade de conhecer ideias 
novas e diferentes, confrontá-las e discuti-las, relacioná-las com o seu 
entorno, evitando assim, o desinteresse devido ao tratamento rotineiro e 
mecânico em que frequentemente o tema Números Racionais é abordado 
(VALERA, 2003, p.58). 
 

Uma forma também que pode contribuir para uma melhor compreensão 

dos números racionais são as representações pictóricas. Segundo Catto (2000), no 

estudo dos números racionais, seja no registro fracionário ou decimal a 

representação do concreto pela representação pictórica torna-se uma poderosa 

ferramenta para a compreensão dos registros favorecendo o entendimento do 

conteúdo envolvido. 

Embora as dificuldades sejam de naturezas diversas, a maioria revela 

falta de compreensão conceitual que se estende pelas diferentes formas de 

representações utilizadas nos métodos atuais de ensino. 

O quadro 1 apresenta uma síntese das ideias abordadas neste capítulo, 

no que se refere à aprendizagem das representações do conjunto dos números 

racionais, segundo a literatura, bem como as dificuldades apresentadas e como 

deveria ser essa aprendizagem, ou seja, o que os documentos oficiais (PCN e DCE) 

abordam sobre a aprendizagem desse conteúdo. 
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Representação Documentos oficiais Dificuldades 

 

 

 

 

 

 

Ponto racional 

 

- Localização na reta numérica de 

números racionais e 

reconhecimento de que estes 

podem ser expressos na forma 

fracionária e decimal, 

estabelecendo relações entre 

essas representações (BRASIL, 

1998, p.71). 

- Localização na reta numérica, de 

números racionais na forma 

decimal (BRASIL, 1997, p. 59). 

 

- ao localizar o número 
12

5
 entre 

dois números inteiros, os 
alunos apontam que ele 
localiza-se entre os números 1 
e 2 (VALERA, 2003); 

- ao localizar o número 
11

4
 na 

reta numérica os alunos 

marcam o número 11 

(SEVERO, 2008). 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fração 

 

- O conceito de equivalência assim 

como a construção de 

procedimentos para a obtenção de 

frações equivalentes são 

fundamentais para resolver 

problemas que envolvem a 

comparação de números racionais 

expressos sob a forma fracionária e 

efetuar cálculos com esses 

números (BRASIL, 1998, p.103). 

- Leitura, escrita, comparação e 

ordenação de representações 

fracionárias de uso frequente 

(BRASIL, 1997, p.59). 

- Reconhecimento de que os 

números racionais admitem 

diferentes (infinitas) representações 

na forma fracionária (BRASIL, 

1997, p. 59). 

- Identificação e produção de 

frações equivalentes, pela 

observação de representações 

gráficas e de regularidades nas 

escritas numéricas (BRASIL, 1997, 

p. 59). 

 

- ao comparar números 

fracionários 
1

3
 < 

1

2
 os alunos 

apontam que 
1

2
 < 

1

3
, pois 2 < 3 

(BRASIL, 1998); 

-  ao transformar um 

número fracionário em um 

número decimal, o aluno tem a 

convicção de que 
3

8
 é igual a 

3,8 (VALERA, 2003); 

- os alunos interpretam uma 

fração como dois números 

distintos (SANTOS, 2001); 

- os alunos têm dificuldades 

em distinguir o numerador e o 

denominador de uma fração 

(SEVERO 2008); 

- os alunos não entendem que 

uma fração pode ser 

representada de infinitas 

formas, que no caso são as 

frações equivalentes (LIMA, 

2013). 
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Decimal 

- Compreensão do sistema de 

numeração decimal, identificando o 

conjunto de regras e símbolos que 

o caracterizam e extensão das 

regras desse sistema para leitura, 

escrita e representação dos 

números racionais na forma 

decimal (BRASIL, 1998, p.71) 

- Compreensão e utilização das 

regras do sistema de numeração 

decimal, para leitura, escrita, 

comparação e ordenação de 

números naturais de qualquer 

ordem de grandeza (BRASIL, 1997, 

p. 58). 

- Formulação de hipóteses sobre a 

grandeza numérica, pela 

observação da posição dos 

algarismos na representação 

decimal de um número racional 

(BRASIL, 1997, p. 59). 

- Comparação e ordenação de 

números racionais na forma 

decimal (BRASIL, 1997, p.59). 

- Representar na forma decimal um 

número racional expresso em 

notação fracionária (BRASIL, 1998, 

p.76). 

- ao ordenar números decimais 

os alunos desconsideram o 

zero e a vírgula, por exemplo, 

acham que 0,5 < 0,350, pois 

350 > 5 (VALERA, 2003); 

- os alunos confundem 

décimas e centésimas, por 

exemplo, confundem 2,5 com 

2,05 (MONTEIRO; PINTO, 

2007); 

- acham que entre 0,1 e 0,2 

não há números racionais 

(MONTEIRO; PINTO, 2007); 

 

 

 

 

Porcentagem 

 

- Reconhecimento do uso da 

porcentagem no contexto diário 

(BRASIL, 1997, p. 59). 

 

- Ao se depararem com uma 

questão em que tinham que 

descobrir qual a porcentagem 

que R$ 20,00 representa em 

um total de R$ 40,00, os 

alunos respondem que 

equivale a 20% (SEVERO, 

2008); 
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Pictórica 

- No ensino de Matemática, 

destacam-se dois aspectos 

básicos: um consiste em relacionar 

observações do mundo real com 

representações (esquemas, 

tabelas, figuras); outro consiste em 

relacionar essas representações 

com princípios e conceitos 

matemáticos (BRASIL, 1997, p.19). 

- à partir de uma figura, 

dividida em partes iguais, os 

alunos apresentam 

dificuldades em encontrar a 

fração que representa a figura 

e transformá-la em 

porcentagem (VALERA, 2003); 

QUADRO 1: Comparação da aprendizagem do conjunto dos números racionais. 
Fonte: A autora. 

 
Buscamos uma análise mais detalhada e com bases científicas destas 

dificuldades, para elaboração de uma sequência de atividades em que cada 

atividade abordava uma das dificuldades elencadas no quadro acima, para aplicar 

para alunos do 9° ano do Ensino Fundamental e 3° ano do Ensino Médio e analisar 

se as dificuldades que serão encontradas na análise dessa sequência condizem 

com as dificuldades elencadas e se persistem ao longo do tempo.  

Optamos por analisar tais níveis de escolaridade já que, como os 

números racionais são ensinados no 7° ano do Ensino Fundamental (Paraná, 2008), 

acreditamos que no 9° ano do Ensino Fundamental os alunos já aprenderam tal 

conteúdo. E a escolha do 3° ano do Ensino Médio foi feita para analisar se as 

dificuldades que foram encontradas no 9° ano ainda persistem. Os resultados são 

encontrados nos capítulos seguintes. 
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4 PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS 

 

Com o intuito de atingir nosso objetivo optamos por uma pesquisa de 

natureza qualitativa que segundo Bogdan e Biklen (1994): a pesquisa qualitativa tem 

o ambiente natural como sua fonte direta de dados e o pesquisador como seu 

instrumento principal; os dados coletados são predominantemente descritivos; a 

preocupação com o processo é maior do que com o produto; o significado que as 

pessoas dão às coisas e a sua vida são focos de atenção especial do pesquisador; a 

análise dos dados tende a seguir um processo indutivo. 

Contudo, consideramos a metodologia adequada à pesquisa, uma vez 

que a pesquisadora foi fundamental tanto na coleta quanto na análise dos dados, 

tendo contato direto com o ambiente e a situação estudada. Ainda, durante o 

desenvolvimento da pesquisa, a preocupação com o processo foi maior do que com 

o produto.  

Os procedimentos metodológicos foram divididos nas seguintes etapas: 

1ª etapa: Elaboração do quadro 1. 

Nesta etapa foi organizada uma síntese do referencial teórico (quadro 1), 

de acordo com cada representação dos números racionais, a fim de subsidiar a 

elaboração de uma sequência de atividades, para que tal sequência abordasse as 

dificuldades elencadas. 

2ª etapa: Elaboração da sequência de atividades. 

Nesta etapa foi elaborada uma sequência de atividades (apêndice A), 

composta por onze atividades das quais abordam as representações dos números 

racionais, com o intuito de investigar se ocorrem as dificuldades sintetizadas por 

meio do quadro 1 e se serão encontradas dificuldades além das sintetizadas nesta 

pesquisa. 

3ª etapa: Aplicação da sequência de atividades. 

Os sujeitos da pesquisa foram 134 alunos de três escolas públicas do 

município de Cornélio Procópio, nos quais 72 alunos são do 9° ano do Ensino 

Fundamental e 62 alunos são do Ensino Médio. 

As escolas que participaram da pesquisa foram: Colégio Estadual 

Monteiro Lobato, Colégio Estadual Vandyr de Almeida e Colégio Estadual André 

Seugling. A seguir apresentamos uma tabela que explicita o número de alunos de 

cada escola e suas respectivas séries: 
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Tabela 1 – Alunos participantes da pesquisa. 

Escola 

Alunos/ 9° 

ano 

N° de 

alunos 

do 3° 

ano 

Colégio Estadual Monteiro Lobato 29 25 

Colégio Estadual Vandyr de Almeida 17 12 

Colégio Estadual André Seugling 26 25 

Total 72 62 

Fonte: A autora. 

Escolhemos alunos nesses níveis de escolaridade para fazermos uma 

comparação das dificuldades encontradas em cada um deles e se tais dificuldades 

persistem ao longo da vida escolar dos alunos. Assim, escolhemos uma série do 

Ensino Fundamental e uma do Ensino Médio, de modo que estejam distantes uma 

da outra, para que sejam mais evidentes as comparações em que as dificuldades 

persistem. 

Todas as escolas participantes dessa pesquisa nos concederam um 

Termo de Consentimento Livre e Esclarecido, a fim de autorizarem a utilização dos 

dados coletados no trabalho de campo, para publicação dos mesmos, com a 

condição de que seja garantido o anonimato dos alunos que participaram. 

As sequências de atividades foram aplicadas aos alunos nos meses de 

agosto e setembro de 2015, conforme a disponibilidade da escola. A seguir 

apresentamos uma tabela com o cronograma das aplicações: 

Tabela 2 – Aplicações da sequência de atividades. 

Escola Data Série 

Colégio Estadual Monteiro Lobato 

Colégio Estadual Monteiro Lobato 

21/08/2015 

04/09/2015 

9° ano 

3° ano 

Colégio Estadual Vandyr de Almeida 

Colégio Estadual Vandyr de Almeida 

14/09/2015 

14/09/2015 

9° ano 

3° ano 

Colégio Estadual André Seugling 

Colégio Estadual André Seugling 

17/09/2015 

15/09/2015 

9° ano 

3° ano 

   

Fonte: A autora. 
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4ª etapa: Análise dos dados. 

Para a organização, análise e interpretação do estudo foram utilizadas 

técnicas da Análise de Conteúdo proposta por Bardin (2004). 

Para Bardin (2004) a Análise de Conteúdo é: 

Um conjunto de técnicas de análises das comunicações visando obter, por 
procedimentos sistemáticos e objetivos de descrição do conteúdo das 
mensagens, indicadores (quantitativos ou não) que permitam a inferência de 
conhecimentos relativos às condições de produção/recepção (várias 
inferidas) destas mensagens (BARDIN, 2004, p.37). 
 

A análise de conteúdo na perspectiva de Bardin (2004) organiza-se em 

torno de três polos cronológicos: pré-análise, exploração do material e tratamento 

dos resultados, a inferência e a interpretação. 

A pré-análise segundo Bardin (2004, p. 95) “trata-se de estabelecer um 

programa que podendo ser flexível, deve, no entanto, ser preciso”. Nessa primeira 

etapa foi construído o quadro 1, em que foram sintetizadas as dificuldades 

apresentadas na fundamentação teórica, bem como o que dizem os documentos 

oficiais. Com isso, foi elaborada a sequência de atividades (apêndice A) com 

questões que objetivam a percepção dessas dificuldades. 

A exploração do material “consiste essencialmente de operações de 

codificação, desconto ou enumeração, em função de regras previamente 

formuladas” (BARDIN, 2004, p. 95). Nessa etapa, foram analisadas as propostas 

pedagógicas aplicadas para os alunos, com base no quadro 1. A análise foi feita 

com as resoluções dos alunos que responderam incorretamente cada atividade, já 

que o objetivo desta pesquisa é investigar as dificuldades. Com isso, tais 

dificuldades foram subdivididas em agrupamentos a fim de se verificar se as 

mesmas persistem ao longo dos anos. 

 A exploração do material e tratamento dos resultados, a inferência e a 

interpretação, é uma síntese dos resultados, na qual foram apresentados os 

resultados das análises, se as dificuldades apresentadas pelos alunos condizem 

com as dificuldades relatadas na literatura, sintetizadas no quadro 1. São 

apresentados os argumentos do pesquisador, tendo como finalidade comunicar os 

significados construídos após as análises. 

A seguir é apresentada uma análise dos dados coletados, separada por 

agrupamentos das dificuldades encontradas, de acordo com o nível de escolaridade. 
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5 ANÁLISE DOS DADOS 

 

Neste capítulo é apresentada uma análise dos dados obtidos com a 

aplicação da sequência das atividades, bem como as dificuldades que os alunos 

apresentaram ao resolver tal sequência. 

Para preservar as identidades dos estudantes foram atribuídos os 

seguintes códigos de identificação: A- aluno; 9 (9° ano do Ensino Fundamental) ou 3 

(3° ano do Ensino Médio); 01à 72- para alunos do 9° ano e 01 à 62 para alunos do 

3° ano. 

Abaixo são apresentadas as questões da sequência de atividades 

(apêndice A), com as resoluções esperadas, o número de erros, acertos e questões 

em branco, uma análise das dificuldades encontradas nas resoluções do 9° ano e 

uma análise das dificuldades encontradas nas resoluções do 3° ano.  

Serão atribuídos os códigos G1, G2, ..., para os agrupamentos das 

dificuldades apresentadas pelos alunos. Tais agrupamentos serão feitos baseados 

nas questões incorretas dos alunos, já que nessas questões é possível encontrar as 

dificuldades que os mesmos apresentaram ao resolvê-las. 

 

Questão 1: 

 

Nessa figura, qual é o ponto correspondente ao número 
12

5
 ?  

 

Fonte: VALERA, 2003, p.31. 

A resolução esperada, era que os alunos dividissem o número 12 por 5 e 

encontrassem o resultado de 2,4, apontando o ponto Q na reta numérica dada. A 

seguir apresentamos um exemplo de resolução esperada: 
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Figura 1: Resolução do aluno A953. 
Fonte: A autora. 
  

A seguir são apresentadas as análises das dificuldades dos alunos 

separadas por seu nível de escolaridade dos mesmos: 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

1: 

9° ano  

Corretas 17 

Incorretas 39 

Em branco 16 

Total 72 

Quadro 2: Dados do 9° ano para a atividade 1 
Fonte: A autora 
 

G1) Alunos que responderam um ponto qualquer, sem efetuar cálculos. 

Este agrupamento é composto por alunos que escrevem um ponto da reta 

numérica dada. Não há evidências do raciocínio dos alunos quanto ao erro, sendo 

assim não se consegue perceber qual dificuldade o levou a tal erro. 

 

 

 

Figura 2: Resolução do aluno A911. 
Fonte: A autora. 

 

Há um grande número de alunos que respondem o ponto “P”, que está 

localizado entre os números 1 e 2 na reta numérica dada. Há a possibilidade de o 

aluno conceber o número 12, como dois números separados 1 e 2 e responder o 

ponto P na reta numérica. Além de não identificar que uma fração é uma divisão e 

não conseguir identificar um número racional na reta numérica. 
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Figura 3: Resolução dos alunos A940 (superior) e A959 (inferior). 
Fonte: A autora. 

 

Neste agrupamento, alguns alunos escreveram uma letra aleatória, que 

não era dada no exercício, dificultando a análise da dificuldade que o levou a tal 

resposta. 

 

 

 

 

Figura 4: Resolução do aluno A917. 
Fonte: A autora. 
 

G2) Alunos que escreveram que a fração dada corresponde a dois pontos. 

Este agrupamento é composto por alunos que correspondem à fração 
12

5
 a 

mais de um ponto na reta numérica.  

 

 

 

 

 

Figura 5: Resolução dos alunos A912 (superior) e A915 (inferior). 
Fonte: A autora. 
 

Na resposta dos alunos não há indícios de uma explicação que os 

levassem a tal erro. Associamos essas soluções à dificuldade do aluno em identificar 

números na reta numérica ou que o mesmo concebe fração como dois números 

distintos. 

 

G3) Alunos que resolveram a divisão e marcaram um ponto incorreto. 
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Este agrupamento é composto por alunos que identificam que a fração é 

uma divisão, porém a efetuam incorretamente ou incompleta, marcando um ponto 

incorreto na reta numérica. 

 

Figura 6: Resolução do aluno A966. 
Fonte: A autora. 

Na análise de tais resoluções há evidências que a dificuldade dos alunos 

está em efetuar uma operação de divisão, na qual o resultado é decimal. Os alunos 

conseguem resolver somente a divisão pelo número inteiro, fato que os levam à 

resposta incorreta, no caso, responderam 2. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 1, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam um ponto qualquer, 
sem efetuar cálculos. 

31 alunos (A903, A905, A906, A908, A909, 

A910, A911, A916, A917, A918, A919, A921, 

A923, A927, A929, A931, A934, A935, A938, 

A939, A940, A941, A942, A943, A944, A945, 

A946, A959, A963, A965, A967) 

Alunos que escreveram que a fração dada 
corresponde a dois pontos. 

5 alunos (A912, A915, A928, A958, A971) 

Alunos que resolveram a divisão e marcaram um 
ponto incorreto. 

3 alunos (A966, A969, A972) 

Quadro 3: Agrupamentos para atividade 1 do 9° ano. 
Fonte: a autora. 
 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de erros, acertos 

e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 1: 

3° ano  

Corretas 33 

Incorretas 25 

Em branco 4 

Total 62 

Quadro 4: Dados do 3° ano para a atividade 1 
Fonte: A autora 
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G1) Os alunos responderam um ponto qualquer sem efetuar cálculos. 

Este agrupamento é composto por alunos que escrevem um ponto da reta 

numérica dada, sem efetuar cálculos. Os alunos não deram indícios de seu 

raciocínio nas resoluções, apenas citaram um ponto da reta numérica, dificultando a 

análise de uma dificuldade que o levou a tal erro. 

A maioria dos alunos que responderam incorretamente, respondem o 

ponto “P”. O erro pode ter ocorrido devido à dificuldade do aluno em identificar a 

fração como dois números separados, ou seja, o numerador 12, como os números 1 

e 2.  

 

Figura 7: Resolução do aluno A315 
Fonte: A autora 

 

Tiveram alguns alunos que responderam o ponto “R”, não efetuaram 

cálculos ou outra representação da fração dada. O erro pode ter ocorrido devido à 

dificuldade dos alunos em identificar a fração como uma divisão, ou há a 

possibilidade dos alunos identificarem como uma divisão e a dificuldade ocorreu ao 

localizar o número na reta numérica. 

 

Figura 8: Resolução do aluno A337. 
Fonte: A autora 

 

G2) Os alunos escreveram que a fração dada corresponde a dois pontos. 

Este agrupamento é composto por alunos que correspondem a fração 
12

5
 a 

mais de um ponto na reta numérica. 

 

Figura 9: Resolução do aluno A351. 
Fonte: A autora 
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Na resposta dos alunos não há indícios de uma explicação que os 

levassem a tal erro. Associamos essas soluções à dificuldade do aluno em identificar 

números na reta numérica ou que o mesmo concebe fração como dois números 

distintos. 

 

G3) Alunos que identificam fração como uma divisão e localizam incorretamente o 

ponto correspondente na reta numérica. 

Este agrupamento é composto por alunos que realizam a operação de 

divisão, na qual dividem 12 por 5 e encontram o resultado de 2,4, porém encontram 

dificuldade ao localizar tal número na reta numérica. 

  

Figura 10: Resoluções dos alunos A305 (esquerda) e A311 (direita). 
Fonte: A autora 

 

Os alunos transformam a fração em um número decimal, efetuando a 

divisão do numerador pelo denominador, porém indicam o ponto “R” na reta 

numérica dada. Apesar de o ponto R estar localizado entre os números inteiros 2 e 

3, este encontra-se posicionado à frente do números 2,5 que é o meio de 2 e 3, 

assim R > 2,4. Há evidências que as dificuldades dos alunos foram em relação à 

localização de 2,4 na reta numérica, já que por meio das operações foi possível ver 

que os mesmos sabem o conceito de fração, porém as resolve de forma diferente. O 

aluno A305 (esquerda) efetua a operação de divisão, dividindo 12 por 5 e 

encontrando o resultado de 2,4, já o aluno A311 (direita) multiplica a fração 12/5 por 

2 encontrando uma fração equivalente e a transforma em decimal, encontrando o 

resultado de 2,4.  

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 1, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam um ponto qualquer, 
sem efetuar cálculos. 

18 alunos (A302, A303, A310, A312, A314, 

A315, A326, A329, A330, A331, A332, A333, 

A334, A335, A336, A337, A344, A348) 

Alunos que escreveram que a fração dada 
corresponde a dois pontos. 

3 alunos (A339, A351, A353) 
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Alunos que identificam fração como uma divisão 

e localizam incorretamente o ponto 

correspondente na reta numérica. 

 

4 alunos (A305, A311, A338, A352)  

Quadro 5: Agrupamentos para atividade 1 do 3° ano. 
Fonte: a autora. 

 

Questão 2: 

1. Observe a reta numérica a seguir: 

 
O número 

11

4
 está localizado entre quais números inteiros? 

 

A resolução esperada era que os alunos transformassem a fração em 

número decimal, dividindo 11 por 4, encontrando o valor 2,75 e respondessem que 

está localizado entre os números 2 e 3. A seguir apresentamos um exemplo de 

resolução esperada: 

 

Figura 11: Resolução do aluno A313. 
Fonte: A autora. 
 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

2: 

9° ano  

Corretas 10 

Incorretas 43 

Em branco 19 

Total 72 

Quadro 6: Dados do 9° ano para a atividade 2. 
Fonte: A autora 

 

G1) Alunos que apontam dois números inteiros incorretos, sem realizar qualquer 

operação. 
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Este agrupamento é composto por alunos que escolhem dois números 

inteiros que estão na reta numérica dada ou não e apontam tais números. Como 

esses alunos não realizaram operações houve dificuldade em analisar tais dados, já 

que não é possível identificar o que os levaram a tal erro. 

 

Figura 12: Resolução do aluno A915. 
Fonte: A autora 

 

O aluno responde que o número 11/4 localiza-se entre os números 

inteiros 3 e 4, não realiza nenhum cálculo que justifica tal erro, porém na reta 

numérica dada, o mesmo conta com a caneta 11 milímetros que estão entre os 

números inteiros de 0 à 3. Por meio dessa resolução o aluno dá indícios que 

apresenta dificuldades em conceber uma fração como dois números separados, no 

caso somente o 11 e que não identifica que a fração é uma divisão. 

 

 

Figura 13: Resolução do aluno A916. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno identifica que o número 11/4 localiza-se entre dois números 

inteiros negativos. O aluno não apresentou algum cálculo, dificultando a análise para 

a identificação da dificuldade que o levou a tal erro. Há indícios que o mesmo tenha 

contado 11 milímetros a partir do -4 na reta numérica dada, que se localiza entre tais 

números. Assim, o aluno concebe fração como dois números separados, 

considerando somente o 11 e não identifica que uma fração é uma divisão. 
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Figura 14: Resolução do aluno A920. 
Fonte: A autora 

 

O aluno aponta dois números inteiros que não estão na reta numérica 

dada na atividade, o mesmo não realiza cálculos dificultando a análise da dificuldade 

que o levou a tal erro. 

 

G2) Alunos que apontam um número inteiro da reta numérica dada. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificam que o número 

11/4 está em um número inteiro da reta numérica dada, sem efetuar cálculos. 

  

Figura 15: Resoluções dos alunos A919 (esquerda) e A959 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

Os alunos somente apontam um número natural, o aluno A919 (esquerda) 

aponta o número 4 e aluno A959 (direita) aponta o número 0, eles não efetuaram 

cálculos ou escreveram algo, dificultando as análises das dificuldades que os 

levaram a tal erro. Há indícios que os mesmos não identificam fração como uma 

divisão e que concebem fração como dois números distintos, já que só apontaram 

um dos números, mesmo a atividade perguntando entre “quais” pontos, dando o 

sentido que seria mais de um ponto. 

 

G3) Os alunos identificam a fração como uma divisão e o identificam na reta 

numérica dada incorretamente. 

Este agrupamento é composto por alunos que efetuaram a divisão de 11 

por 4, obtiveram um resultado correto, porém marcaram incorretamente na reta 

numérica dada. 
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Figura 16: Resolução do aluno A966. 
Fonte: A autora 

 

O aluno identificou que a fração é uma divisão, porém efetuou os cálculos 

somente com o número inteiro, não continuou a operação na qual o resultado era 

um número decimal. A dificuldade apresentada não foi de conceito, pois o aluno deu 

indícios que sabe a definição de número racional, quando dividiu 11 por 4, como o 

mesmo chegou ao resultado 2, identificou que 11/4=2. 

 

Figura 17: Resolução do aluno A953. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno realizou corretamente o cálculo da divisão e chegou o resultado 

esperado, mostrando que sabe o conceito de número racional. Porém, ao identificar 

entre quais números inteiros o resultado se encontrava, marca números negativos. 

Pode ser que tal dificuldade seja na definição de números inteiros, porém nada 

podemos afirmar a respeito. 

 

G4) Alunos que identificam que 11/4 localiza-se entre mais de dois números inteiros 

na reta numérica dada. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificam que o número 

11/4 localiza-se entre mais de dois números inteiros na reta numérica dada e não 

apresentam nenhum cálculo. 

 

 

Figura 18: Resoluções dos alunos A911 (esquerda) e A951 (direita). 
Fonte: A autora 
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O aluno A911 aponta que o número 11/4 localize-se entre os números 2, 

3, 4, como o mesmo não realiza cálculos não é possível analisar a dificuldade que o 

levou a tal erro. Há indícios que ele não concebe a fração como uma divisão e que 

acredita que uma fração são números distintos. 

O aluno A951 concebe fração como dois números distintos, já que aponta 

que o 4 localiza-se entre os números 3 e 5 e o 11 localiza-se entre os números 10 e 

12. 

 

G5) Alunos que localizam a fração 11/4 entre números racionais ao invés de 

números inteiros. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificam que a fração 

11/4 localiza-se entre dois números racionais na reta numérica dada. 

 
 

Figura 19: Resoluções dos alunos A912 (esquerda) e A922 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A912 (esquerda) identificou que a fração 11/4 está localizada 

entre os números 2,5 e 3,5, há indícios que o mesmo não concebe fração como uma 

divisão e não sabe o conceito de números inteiros, já que aponta números racionais. 

O aluno A922 (direita) identificou que a fração 11/4 localiza-se no ponto 

4/3, apresentando a dificuldade em conceber fração como uma divisão e no conceito 

de números inteiros. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 2, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que apontam dois números inteiros 
incorretos, sem realizar qualquer operação. 

26 alunos (A901, A903, A907, A909, A913, 

A914, A915, A916, A917, A920, A923, A926, 

A927, A929, A934, A935, A936, A938, A939, 

A940, A941, A958, A960, A963, A968, A971). 

Alunos que apontam um número inteiro da reta 
numérica dada. 

10 alunos (A905, A906, A908, A910, A918, 

A919, A921, A931, A959, A965). 

Os alunos identificam a fração como uma divisão 

e o identificam na reta numérica dada 

incorretamente. 

2 alunos (A953, A966). 
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Alunos que identificam que 11/4 localiza-se entre 

mais de dois números inteiros na reta numérica 

dada. 

2 alunos (A911, A951) 

Alunos que localizam a fração 11/4 entre 

números racionais ao invés de números inteiros. 

3 alunos ( A912, A922, A928).  

Quadro 7: Agrupamentos para atividade 2 do 9° ano. 
Fonte: a autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de erros, 

acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 2: 

3° ano  

Corretas 37 

Incorretas 22 

Em branco 3 

Total 62 

Quadro 8: Dados do 3° ano para a atividade 2. 
Fonte: A autora 

 

G1) Alunos que apontam dois números inteiros incorretos, sem realizar qualquer 

operação. 

Este agrupamento é composto por alunos que escolhem dois números 

inteiros que estão na reta numérica dada ou não e apontam tais números. Como 

esses alunos não realizaram operações houve dificuldade em analisar tais dados, já 

que não é possível identificar o que os levaram a tal erro. 

 
 

Figura 20: Resoluções dos alunos A309 (esquerda) e A330 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A309 (esquerda) apontou os números 1 e 2, sem realizar 

qualquer cálculo ou marcar algo na reta numérica dada e o aluno A330 (direita) 

aponta os números 3 e 4, também sem realizar cálculos ou marcar algo na reta 

numérica, não há indícios da dificuldade que os levaram a apresentar tal erro, já que 

somente apontaram dois pontos. 
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G2) Alunos que apontam um número inteiro da reta numérica dada. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificam que o número 

11/4 está localizado em um número inteiro da reta numérica dada, sem efetuar 

cálculos. 

 
 

Figura 21: Resoluções dos alunos A302 (esquerda) e A334 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A302 (esquerda) aponta o número 1 e o A334 (direita) o número 

4, sem realizarem cálculos ou marcarem algo na reta numérica dada, dificultando a 

análise da dificuldade. Pode ser que tais alunos escolheram esses números pois 

concebem fração como números distintos, já que o número 1 e o número 4 estão 

presentes na fração 11/4. 

 

G3) Alunos que identificam que 11/4 localiza-se entre mais de dois números inteiros 

na reta numérica dada. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificam que o número 

11/4 localiza-se entre mais de dois números inteiros na reta numérica dada e não 

apresentam nenhum cálculo. 

 

Figura 22: Resolução do aluno A343. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A343 identifica que o número 11 está entre os números inteiros 2 

e 3 e o número 4 está no número inteiro 1. Com isso, há indícios que este aluno 

concebe fração como dois números distintos e não consegue identificar 

corretamente entre quais números inteiros os números 11 e 4 se localizam. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 2, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que apontam dois números inteiros 
incorretos, sem realizar qualquer operação. 

14 alunos (A303, A309, A310, A312, A314, 
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A323, A329, A330, A331, A332, A340, A344, 

A347, A350). 

Alunos que apontam um número inteiro da reta 
numérica dada. 

7 alunos (A302, A326, A334, A335, A336, A337, 

A341).  

Alunos que identificam que 11/4 localiza-se entre 

mais de dois números inteiros na reta numérica 

dada. 

1 aluno (A343). 

Quadro 9: Agrupamentos para atividade 2 do 3° ano. 
Fonte: a autora. 

 

Questão 3: 

Fonte: ONUCHIC; ALLEVATO, 2008, p. 89. 

Os alunos poderiam resolver da seguinte maneira: 

 

Como as 15 partes foram divididas igualmente entre as 3 meninas, cada 

uma comeu 
5

3
 de sanduíche. Então Jô comeu 

5

3
 de sanduíche e ofereceu à Cris 

4

3
. 

Pat, por sua vez, comeu 
5

3
 de sanduíche e deu à Cris 

1

3
. Como Cris pagou R$ 5,00 

por sua parte, ela pagou R$ 1,00 por cada terço de sanduíche. Assim, a matemática 

mostra que Jô deve receber R$4,00 e Pat R$1,00. 

 

 

 
Jô, Pat e Cris resolveram fazer um piquenique e combinaram levar sanduíches para 
o almoço. Jô levou 3 sanduíches, Pat levou 2 e Cris se esqueceu do combinado e 
não levou nenhum. Assim, resolveram repartir os sanduíches que tinham levado 
igualmente entre as três, mas cobraram de Cris R$ 5,00 por sua parte. Que parte 
dos R$ 5,00 recebeu Jô? E Pat? 
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 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

3: 

9° ano  

Corretas 0 

Incorretas 60 

Em branco 12 

Total  

Quadro 10: Dados do 9° ano para a atividade 3. 
Fonte: A autora 

 

G1) Alunos que responderam que Pat e Jô iriam receber metade cada uma, do 

dinheiro de Cris. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que Pat iria 

receber R$2,50 e Jô iria receber R$ 2,50, ou seja, como Cris iria pagar R$ 5,00 

pelos sanduíches que iria comer, pagou metade para cada uma das meninas.  

  

Figura 23: Resoluções dos alunos A939 (esquerda) e A930 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A939 (esquerda) escreveu que Jô e Pat receberam R$ 2,50 

respectivamente, como não apresentou cálculos ou explicação para tal resultado, 

dificultou a análise de qual dificuldade o levou a tal erro.  O aluno A930 (direita) 

também escreveu que Jô e Pat receberam R$ 2,50 respectivamente, porém 

apresentou a operação de divisão, na qual operou 5 dividido por 2, resultando em 

2,50. Há indícios que os alunos não interpretaram corretamente o problema dado e 

não identificaram que Jô levou mais sanduíches que Pat, porém deveria receber 

mais dinheiro.  

 

G2) Alunos que responderam que Jô receberia R$ 3,00 e Pat R$ 2,00. 

Este agrupamento é composto por alunos que dividiram o dinheiro que 

Cris pagou, entre Jô e Pat proporcionalmente à quantidade de sanduíches que cada 

uma levou. 
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Figura 24: Resolução dos alunos A948 (esquerda) e A958 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A948 (esquerda) responde que Jô recebe R$ 3,00 e Pat recebe 

R$ 2,00 e não efetua nenhum cálculo. O aluno A958 também apresenta a mesma 

resposta, porém efetua cálculos de subtração, nos quais subtrai o valor pago por 

Cris da quantidade de sanduíches que Jô e Pat levaram. Há indícios que os alunos 

não interpretaram corretamente o problema e não dividiram corretamente a 

quantidade que cada menina comeu à quantidade paga por Cris. 

 

G3) Alunos que reescreveram os dados que o problema apresentou. 

Este agrupamento é composto por alunos que reescreveram os dados 

apresentados no problema dado, sem realizar qualquer solução para o mesmo. 

 

Figura 25: Resolução do aluno A956. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno somente reescreveu que Jô levou 3 sanduíches, Pat levou 2 e 

Cris não levou nenhum, não apresentando qualquer resolução para o mesmo. Há 

indícios que o aluno não interpretou corretamente o problema, não conseguindo 

resolver o mesmo. 

 

G4) Alunos que apresentaram como resolução uma quantidade de dinheiro maior 

que a dada no problema (Cris pagou R$ 5,00). 

Este agrupamento é composto por alunos que obtiveram como resposta à 

pergunta do problema, um resultado maior que foi pago por Cris (R$ 5,00). 
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Figura 26: Resolução do aluno A935. 
Fonte: A autora 

 

O aluno A935 identificou que no total tinham 5 sanduíches, porém 

respondeu que cada uma comeria 2 sanduíches e que Jô e Cris receberam R$ 5,00 

cada uma, pois eram só dois sanduíches. As respostas apresentadas pelo aluno não 

foram muito coerentes, já que se Cris pagou R$ 5,00, não tem como Jô e Pat 

receberem R$ 5,00 cada uma e se no seu resultado obteve 2 sanduíches para cada, 

não tem como o total de sanduíches ser 5, já que 2x3=6. Há indícios de que o aluno 

apresenta dificuldade na interpretação correta do problema e na divisão de números 

inteiros no qual o resultado é um número racional. 

 

Figura 27: Resolução do aluno A931. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A931 identificou que Jô receberia R$ 7,50 e Pat receberia R$ 

5,00. Há indícios que o aluno não interpretou corretamente o problema dado, já que 

Cris havia pago R$5,00 no total para as duas meninas. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 3, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam que Pat e Jô iriam 
receber metade cada uma, do dinheiro de Cris. 

35 alunos (A902, A903, A904, A906, A908, 

A910, A913, A914, A916, A918, A919, A920, 

A923, A925, A927, A928, A930, A938, A939, 

A940, A941, A942, A943, A944, A945, A946, 

A949, A950, A953, A957, A965, A968, A969, 

A970, A971). 

Alunos que responderam que Jô receberia R$ 
3,00 e Pat R$ 2,00. 

20 alunos (A901, A905, A907, A909, A911, 

A912, A915, A917, A921, A922, A924, A926, 
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A929, A934, A947, A948, A951, A958, A959, 

A963). 

Alunos que reescreveram os dados que o 
problema apresentou. 

2 alunos (A952, A956). 

Alunos que apresentaram como resolução uma 
quantidade de dinheiro maior que a dada no 
problema (Cris pagou R$ 5,00). 

3 alunos (A931, A935, A936). 

Quadro 11: Agrupamentos para atividade 3 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 3: 

3° ano  

Corretas 0 

Incorretas 59 

Em branco 3 

Total 62 

Quadro 12: Dados do 3° ano para a atividade 3. 
Fonte: A autora 

 

G1) Alunos que responderam que Pat e Jô iriam receber metade cada uma, do 

dinheiro de Cris. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que Pat iria 

receber R$2,50 e Jô iria receber R$ 2,50, ou seja, como Cris iria pagar R$ 5,00 

pelos sanduíches que iria comer, pagou metade para cada uma das meninas.  

 

Figura 28: Resolução do aluno A310. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A310 respondeu que Jô recebeu R$ 2,50 e Pat recebeu R$ 2,50, 

não efetuou cálculos. Acredita-se que o aluno não interpretou corretamente o 

problema dado e não considerou que Jô levou mais sanduíches que Pat, dividindo o 

dinheiro pago por Cris, igualmente entre as duas. 

 

G2) Alunos que responderam que Jô receberia R$ 3,00 e Pat R$ 2,00. 

Este agrupamento é composto por alunos que dividiram o dinheiro que 

Cris pagou, entre Jô e Pat proporcionalmente à quantidade de sanduíches que cada 

uma levou. 
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Figura 29: Resoluções dos alunos A313 (esquerda) e A301 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A313 (esquerda) reescreve as quantidades de sanduíches que 

cada uma levou e responde que Jô recebeu R$ 3,00 e Pat R$ 2,00. O aluno A301 

(direita) relaciona 5 reais que Cris pagou pelos sanduíches com os 5 sanduíches 

que Jô e Pat levaram, obtendo que cada sanduíche correspondia a R$ 1,00 e 

respondeu que Jô recebeu R$ 3,00 e Pat R$ 2,00. Há indícios que os alunos não 

interpretaram corretamente o problema e não dividiram corretamente a quantidade 

que cada menina comeu à quantidade paga por Cris. 

 

G3) Alunos que reescreveram os dados que o problema apresentou. 

Este agrupamento é composto por alunos que reescreveram os dados 

apresentados no problema dado, sem realizar qualquer solução para o mesmo. 

 

Figura 30: Resolução do aluno A303. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A303 somente reescreveu os dados apresentados no problema 

dado e representou pictoricamente os sanduíches que Jô e Pat levaram. Há indícios 

que o aluno não interpretou corretamente o problema, não conseguindo resolver o 

mesmo. 

G4) Alunos que efetuaram a divisão de 5 por 3 e chegaram em uma resposta 

incorreta para o problema. 

Este agrupamento é composto por alunos que dividiram o dinheiro que 

Cris levou por a quantidade de meninas que iam comer os sanduíches. 
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Apresentando uma resposta incoerente para o problema e não utilizando tal 

operação para obter uma solução. 

 
 

Figura 31: Resoluções dos alunos A308 (esquerda) e A362 (direita). 
Fonte: A autora. 

 
O aluno A308 (esquerda) efetua uma operação de divisão, na qual divide 

5 por 3, resultando em 1,6 e responde que Jô recebeu R$ 2,50 e Pat recebeu R$ 

2,50.. Há indícios de que o mesmo não compreendeu o problema dado e não levou 

em consideração que Jô levou mais sanduíches que Pat. O aluno A362 (direita) 

efetua uma operação de divisão, na qual divide 5 por 3, resultando em 1,6 e 

responde que Jô recebeu 3 de 5 reais e Pat 2 de 5 reais. Há indícios que o aluno 

não interpretou corretamente o problema. Como não foi feita uma entrevista, não 

identificamos qual a relação que os alunos encontraram entre a operação realizada 

e a resposta dada. 

G5) Alunos que apresentaram como resolução uma quantidade de dinheiro maior ou 

menor que a dada no problema (Cris pagou R$ 5,00). 

Este agrupamento é composto por alunos que obtiveram como resposta à 

pergunta do problema, um resultado maior ou menor que foi pago por Cris (R$ 5,00). 

 
 

Figura 32: Resoluções dos alunos A317 (esquerda) e A326 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A317 (esquerda) apresentou a resposta que Jô recebeu R$ 1,60 

e Pat R$ 2,50, totalizando em R$ 4,10, porém o total pago por Cris foi de R$ 5,00, 

assim o aluno apresentou como resolução uma quantidade menor que a dada no 

problema. O aluno A326 (direita) apresentou a resposta que Jô recebeu R$ 4,25 e 

Pat R$ 1,75, totalizando em R$ 6,00, como Cris pagou R$ 5,00 pelos sanduíches, o 

aluno apresentou como resolução uma quantidade maior que a dada no problema. 

Há indícios que ambos os alunos não interpretaram corretamente o problema. 
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A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 3, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam que Pat e Jô iriam 
receber metade cada uma, do dinheiro de Cris. 

13 alunos (A307, A309, A310, A312, A315, 

A327, A330, A332, A333 A335, A336, A337, 

A344). 

Alunos que responderam que Jô receberia R$ 
3,00 e Pat R$ 2,00. 

33 alunos (A301, A302, A304, A305, A306, 

A311, A313, A314, A316, A318, A319, A320, 

A321, A322, A323, A325, A328, A329, A331, 

A339, A342, A345, A346, A348, A349, A350, 

A351, A352, A353, A355, A358, A359, A360). 

Alunos que reescreveram os dados que o 
problema apresentou. 

2 alunos (A303, A354) 

Alunos que efetuaram a divisão de 5 por 3 e 
chegaram em uma resposta incorreta para o 
problema. 

6 alunos (A308, A338, A343, A356, A361, A362) 

Alunos que apresentaram como resolução uma 
quantidade de dinheiro maior ou menor que a 
dada no problema (Cris pagou R$ 5,00). 

4 alunos (A317, A326, A347, A357). 

Quadro 13: Agrupamentos para atividade 3 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 

 

Questão 4: 

Observe a parte sombreada nas seguintes figuras: 

 
 
A parte sombreada pode ser representada pela mesma fração em quais figuras?  
Fonte: SANTOS, 2011, p.73. 
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É esperado que os alunos transformem a representação pictórica em 

fracionária, encontrem as frações equivalentes 
1

4
 (figura 3) e 

1

4
 (figura 4) e 

respondam figura 3 e figura 4. 

 

Figura 33: Resolução do aluno A924. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A924 representou corretamente as frações de cada figura, 

simplificou as frações das figuras 2, 3 e 4 corretamente e identificou que as frações 

das figuras 3 e 4 , conforme o esperado. 

 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

4: 

9° ano  

Corretas 7 

Incorretas 59 

Em branco 6 

Total 72 

Quadro 14: Dados do 9° ano para a atividade 4. 
Fonte: A autora 

 

G1) Alunos que responderam figuras 2 e 3. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que a parte 

sombreada pode ser representada pela mesma fração nas figuras 2 e 3. 
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Figura 34: Resoluções dos alunos A915 (esquerda) e A966 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A915 (esquerda) respondeu que as figuras 2 e 3 têm o mesmo 

valor de figuras sombreadas e escreveu a fração 3/3. O aluno A966 respondeu 

figura 2 e 3. Há indícios que ambos os alunos apresentam dificuldades em 

representar uma figura dividida em partes iguais em fração, que eles obtêm essa 

resposta relacionando as figuras que têm o mesmo número de figuras sombreadas. 

 

 

Figura 35: Resolução do aluno A963. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A963 escreve incorretamente a fração que representa as figuras, 

invertendo o número de figuras que está sombreada com o número total de figuras 

(numerador com denominador) e tem como resposta as figuras 2 e 3. Há indícios 

que o aluno apresenta dificuldades em representar uma figura dividida em partes 

iguais em fração, o que o leva ao erro relacionando como resposta, as figuras que 

apresentam o mesmo denominador na fração que a representa. 

 

G2) Alunos que representam corretamente as figuras na forma fracionária e não 

respondem a atividade. 

Este agrupamento é composto por alunos que representam corretamente as figuras 

na forma fracionária, porém não respondem a atividade. 
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Figura 36: Resolução do aluno A964. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A 964 representa corretamente as figuras na forma fracionária, 

porém não identifica as frações equivalentes, não respondendo a atividade. Há 

indícios que o aluno apresenta dificuldades ao identificar uma fração equivalente ou 

ao simplificar frações para torná-las irredutíveis. 

 

G3) Alunos que respondem que a resposta correta é a figura 2. 

Este agrupamento é composto por alunos que encontram como resposta 

somente a figura 2. 

 

Figura 37: Resolução do aluno A928. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A928 obtém como resposta a figura 2 e escreve a fração 3/3. Há 

indícios que o aluno relacionou que o número de figuras sombreadas é o mesmo 

que o número de figuras que não estão sombreadas, ou seja, a figura 2 é composta 

por 6 figuras iguais, nas quais 3 estão sombreadas e 3 não. Ao apresentar esse 

resultado o aluno apresenta dificuldades em representar uma figura em partes iguais 

em fração. 

 

G4) Alunos que representam incorretamente as figuras na forma fracionária. 

Este agrupamento é composto por alunos que representam incorretamente as 

figuras dadas na atividade, na forma fracionária.  
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Figura 38: Resolução do aluno A940. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A940 representa incorretamente as figuras na forma de fração, 

onde o numerador são as figuras que estão sombreadas e o denominador são as 

figuras que não estão sombreadas. Há indícios que o aluno apresenta dificuldade 

em representar as figuras na forma fracionária e não relaciona a parte com o todo da 

fração. 

 

G5) Alunos que escolhem um, duas ou as quatro figuras, sem relações nas 

respostas. 

Este agrupamento é composto por alunos que respondem somente uma 

figura, duas figuras ou as quatro figuras, sem relação em sua resposta. 

 

 

Figura 39: Resoluções dos alunos A922 (esquerda) A905 (direita). 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A922 (esquerda) obteve como resposta as figuras 1 e 4 e as 

figuras 2 e 3, ao relacionar as figuras 2 e 3 podemos recorrer à dificuldade que o 

aluno identificou o mesmo número de figuras sombreadas em tais figuras, porém 

não encontramos relação entre as figuras 1 e 4, que também é a resposta do aluno 

A905 (direita) dificultando identificar o que os levaram a tal erro.  

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 4, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam figuras 2 e 3. 34 alunos (A907, A909, A912, A913, A914, 

A915, A916, A917, A919, A920, A921, A923, 

A924, A925, A927, A930, A931, A934, A935, 

A936, A942, A943, A947, A951, A953, A954, 
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A957, A958, A960, A961, A963, A966, A967, 

A970) 

Alunos que representam corretamente as figuras 
na forma fracionária e não respondem a 
atividade. 

4 alunos (A938, A939, A952, A964) 

Alunos que respondem que a resposta correta é 

a figura 2. 

11 alunos (A908, A911, A926, A928, A929, 

A944, A945, A946, A950, A959, A971). 

Alunos que representam incorretamente as 
figuras na forma fracionária. 

2 alunos (A940, A941) 

Alunos que escolhem um, duas ou as quatro 
figuras, sem relações nas respostas. 

8 alunos (A902, A905, A906, A910, A918, A922, 

A949, A969) 

Quadro 15: Agrupamentos para atividade 4 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 
 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 4: 

3° ano  

Corretas 22 

Incorretas 35 

Em branco 5 

Total 62 

Quadro 16: Dados do 3° ano para a atividade 4. 
Fonte: A autora. 
 

G1) Alunos que responderam figuras 2 e 3. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que a parte 

sombreada pode ser representada pela mesma fração nas figuras 2 e 3. 

 
Figura 40: Resolução do aluno A328. 
Fonte: A autora. 
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O aluno A328 representou as figuras pelas frações corretamente, há 

indícios que sua dificuldade ocorreu ao simplificar as frações, já que não o fez, 

assim não encontrou as frações equivalentes e sua resposta foram as figuras 2 e 3. 

Como essas figuras apresentam o mesmo denominador, pode ser o que aluno 

relacionou tais figuras, levando o mesmo ao erro. 

 

G2) Alunos que representam corretamente as figuras na forma fracionária e 

respondem incorretamente a atividade. 

Este agrupamento é composto por alunos que representam corretamente as figuras 

na forma fracionária, porém não simplificam as frações ou o faz incorretamente. 

 

Figura 41: Resolução do aluno A305. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A305 corresponde cada figura a uma fração corretamente, porém 

ao simplificar a fração da figura 3, o faz incorretamente, fazendo com que ocorra o 

erro e não encontre frações equivalentes.  Há indícios que a dificuldade do aluno 

seja em simplificar as frações, ou até falta de atenção, já que simplifica corretamente 

as outras frações.  

 

G3) Alunos que respondem duas figuras incorretamente. 

Este agrupamento é composto por alunos que não representam 

corretamente a figura pela fração ou não a simplificam corretamente e indicam duas 

figuras incorretamente. 
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Figura 42: Resolução do aluno A358. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno representou incorretamente as figuras 1, 2 e 4 em frações e a 

figura 3 corretamente. Nas figuras 2 e 4 representou o numerador da fração pelo 

número de figuras sombreadas e o denominador pelo número de figuras em branco. 

O aluno encontrou uma relação entre as figuras 1 e 2 e as deu como resposta. Com 

o aluno representou uma das figuras pela fração correta, não podemos analisar que 

sua dificuldade foi em representar a figura em uma fração, pode ser que ocorreu 

falta de atenção. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 4, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam figuras 2 e 3. 19 alunos (A309, A312, A315 A316, A322, A323, 

A325, A328, A329, A331, A336, A338, A342, 

A343, A346, A350, A351, A352, A356) 

Alunos que representam corretamente as figuras 
na forma fracionária e respondem incorretamente 
a atividade 

4 alunos (A303, A305, A320, A341) 

Alunos que respondem duas figuras 

incorretamente 

12 alunos (A302, A310, A314, A317, A326, 

A330, A332, A333, A337, A357, A358, A361) 

Quadro 17: Agrupamentos para atividade 4 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 
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Questão 5: 

1. As meninas dividem uma torta e os meninos também dividem uma torta igual 
a das meninas, em partes iguais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

a) Que fração da torta vai comer cada menino? E cada menina? 
b) Quem come mais, os meninos ou as meninas? Justifique sua 

resposta.  

Fonte: QUARESMA; PONTE, 2012, p.52 

É esperado que os alunos identifiquem que os meninos irão comer 
1

2
 da 

torta deles e as meninas irão comer 
1

3
 da torta delas, como 

1

2
 > 

1

3
, então os meninos 

comerão mais que as meninas. 

 

Figura 43: Resolução do aluno A301. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A301 identifica corretamente a fração que meninos e meninas 

vão comer, que os meninos comem mais, pois a torta dos meninos é dividida em um 

número menor e que 1/2 > 1/3 e representa tais frações em números decimais. 

Apresentando um resultado correto, como esperado. 
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Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

5: 

9° ano  

Corretas 42 

Incorretas 25 

Em branco 5 

Total 72 

Quadro 18: Dados do 9° ano para a atividade 5. 
Fonte: A autora 

 

G1) O aluno indica a fração de torta que cada um vai comer incorretamente e 

identifica que os meninos comem mais torta. 

Este agrupamento é composto por alunos que indicam incorretamente a 

fração de torta que cada um vai comer, porém identificam que os meninos comem 

mais torta. 

 

Figura 44: Resolução do aluno A963. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A963 identifica que os meninos comerão metade cada um, porém 

ao representar em fração, não o faz corretamente. Ao responder quem come mais, o 

aluno identifica que são os meninos, pois comem metade da torta. Há indícios que o 

aluno apresenta dificuldades ao representar uma figura em fração, já que ao 

escrever a parte dos meninos o faz corretamente. 
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Figura 45: Resolução do aluno A923. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A923 divide as tortas dos meninos e das meninas em 3 partes e 

representa a torta dos meninos com a fração 2/3 e a torta das meninas com a fração 

3/3. E ao responder quem come mais, o aluno identifica que os meninos comem 

mais, pois eles comem 2/3 da torta. Há indícios que o aluno não consegue 

representar uma figura em fração e acredita que 2/3 > 3/3, não relaciona a parte com 

o todo da fração. 

 

G2) Alunos que representam as figuras por frações incorretas e respondem que as 

meninas comem mais torta. 

Este agrupamento é composto por alunos que não representam a figura 

em fração corretamente e identificam que as meninas comem mais torta que os 

meninos. 

 

Figura 46: Resolução do aluno A950. 
Fonte: A autora. 
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O aluno A950 divide a torta dos meninos e das meninas em 4 partes e 

identifica que os meninos comeram dois pedaços e as meninas 3 pedaços, 

representados pelas frações 2/4 e 3/4 respectivamente. Assim, responde que as 

meninas comem mais, por estarem em mais pessoas. Há indícios que o aluno não 

identifica que os meninos e as meninas comerão a torta inteira, já que cada um 

divide a torta entre eles em partes iguais, levando-o a acreditar que as meninas 

comem mais. 

 

G3) Alunos que representam as figuras por frações incorretas e não respondem 

quem come mais torta. 

Este agrupamento é composto por alunos que representam 

incorretamente as figuras por frações e não identificam que come mais torta, se são 

os meninos ou as meninas. 

 

Figura 47: Resolução do aluno A954. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A954 representa a figura dos meninos pela fração 2/1 e a figuras 

das meninas pela fração 3/1 e não identifica quem come mais torta. Há indícios que 

o aluno apresenta dificuldades em representar uma figura por uma fração, em 

relacionar a parte com o todo, já que inverte o numerador e o denominador das 

frações. Com isso, não consegue identificar quem comeu mais torta. 

 

G4) Alunos que representam as figuras por frações incorretas chegando à conclusão 

que meninos e meninas comem partes iguais da torta. 

Este agrupamento é composto por alunos que dividem as duas tortas em 

partes iguais, porém não identificam que meninos e meninas comem suas 
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respectivas tortas inteiras, concluindo que os mesmos comem partes iguais das 

tortas. 

 

Figura 48: Resolução do aluno A909. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A909 divide as tortas em partes iguais, representadas pela fração 

1/3 e responde que meninos e meninas comem a mesma quantidade de torta. Há 

indícios que o aluno apresenta dificuldades em representar uma figura por uma 

fração ou até mesmo não interpreta a atividade dada. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 5, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

O aluno indica a fração de torta que cada um vai 

comer incorretamente e identifica que os 

meninos comem mais torta. 

 13 alunos (A904, A912, A918, A921, A923, 

A925, A934, A941, A957, A958, A963, A965, 

A966) 

Alunos que representam as figuras por frações 

incorretas e respondem que as meninas comem 

mais torta. 

7 alunos (A915, A916, A927, A949, A950, A960, 

A970) 

Alunos que representam as figuras por frações 

incorretas e não respondem quem come mais 

torta. 

2 alunos (A954, A971) 

Alunos que representam as figuras por frações 

incorretas chegando à conclusão que meninos e 

meninas comem partes iguais da torta. 

3 alunos (A909, A931, A952) 

Quadro 19: Agrupamentos para atividade 5 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 5: 
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3° ano  

Corretas 42 

Incorretas 18 

Em branco 2 

Total 62 

Quadro 20: Dados do 3° ano para a atividade 5. 
Fonte: A autora. 

 

G1) O aluno indica a fração de torta que cada um vai comer incorretamente e 

identifica que os meninos comem mais torta. 

Este agrupamento é composto por alunos que indicam incorretamente a 

fração de torta que cada um vai comer, porém identificam que os meninos comem 

mais torta. 

 

Figura 49: Resolução do aluno A318. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A318 representa as figuras por frações, dos meninos por 1,5/3 e 

das meninas 1/3 e responde que os meninos comem mais pedaços da torta. Há 

indícios que a dificuldade do aluno está em escrever uma fração que representa 

uma figura e no conceito de fração, já que o numerador e o denominador da mesma 

devem ser números inteiros.  
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Figura 50: Resolução do aluno A317. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A317 identifica que a fração que representa a quantidade de torta 

que os meninos comeram é 2/1 e as meninas 3/1 e responde que os meninos 

comem mais, pois 1/2 > 1/3. Há indícios que o aluno apresenta dificuldades ao 

representar uma figura em uma fração, já que ao justificar que os meninos comem 

mais, o aluno identifica que 1/2 > 1/3, já que se tivesse respondido por meio da 

resposta da letra a) 2 < 3. Pode ser que o mesmo também não identifica o conceito 

de fração. 

 

G2) Alunos que representam as figuras por frações incorretas e respondem que as 

meninas comem mais torta. 

Este agrupamento é composto por alunos que não representam a figura 

em fração corretamente e identificam que as meninas comem mais torta que os 

meninos. 

 

Figura 51: Resolução do aluno A361. 
Fonte: A autora. 
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O aluno A361 representa as figuras por frações, dos meninos por 1,5/3 e 

das meninas 1/3 e responde que as meninas comem mais, pois comeram três 

pedaços e os meninos 1 e meio. Há indícios que o aluno apresenta dificuldades em 

representar uma fração, já que o numerador e o denominador devem ser números 

inteiros, e não identifica o conceito de fração, não relacionando a parte com o todo. 

 

G3) Alunos que representam as figuras por frações incorretas chegando à conclusão 

que meninos e meninas comem partes iguais da torta. 

Este agrupamento é composto por alunos que representam a fração que 

corresponde à figura incorretamente e chega a conclusão que meninos e meninas 

comem a mesma quantidade de torta. 

 

 

Figura 52: Resolução do aluno A337. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A337 identifica que meninos e meninas comerão dois pedaços da 

torta, respondendo que os mesmos comem a mesma quantidade. Há indícios que o 

aluno apresenta dificuldades em representar um figura por um fração, não 

relacionando a parte com o todo, já que eram 2 meninos e 3 meninas para 1 torta 

para cada respectivamente. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 5, para o 3° ano do Ensino Médio: 

 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

O aluno indica a fração de torta que cada um vai 

comer incorretamente e identifica que os 

meninos comem mais torta. 

14 alunos (A317, A318, A319, A320, A321, 

A326, A331, A332, A338, A340, A342, A343, 

A353, A357) 
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Alunos que representam as figuras por frações 

incorretas e respondem que as meninas comem 

mais torta. 

2 alunos (A336, A361) 

Alunos que representam as figuras por frações 

incorretas chegando à conclusão que meninos e 

meninas comem partes iguais da torta. 

2 alunos (A303, A337) 

Quadro 21: Agrupamentos para atividade 5 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 

 

Questão 6: 

1. Roberto deve colocar etiquetas em vidros que contem certa quantidade de 
líquido. Observe as etiquetas: 

 
A etiqueta que Roberto deve colocar no vidro em que há maior quantidade de 
líquido é: 
Fonte: VALERA, 2003, p.43. 

 

É esperado que os alunos percebam que 0,5 litro é a maior quantidade. 

 

Figura 53: Resolução do aluno A316. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A316 identifica que 0,5 equivale a ½ e a 500 ml e responde que a 

etiqueta que há maior quantidade de líquido é a 0,5 litro, como esperado. 

 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

6: 
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9° ano  

Corretas 25 

Incorretas 41 

Em branco 6 

Total 72 

Quadro 22: Dados do 9° ano para a atividade 6. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que responderam que a maior quantidade era a etiqueta que 

correspondia a 0,315 litro. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que a maior 

quantidade era a etiqueta que correspondia a 0,315 litro. 

 
 

 

Figura 54: Resoluções dos alunos A907 (esquerda), A903 (centro), A958 (direita). 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A907 (esquerda) responde 0,315 litros, o aluno A903 (centro) 

responde 3,15 litro e o aluno A958 (direita) responde 315 litros. Há indícios de 

ambos os alunos apresentaram dificuldades em considerar o número 315 o maior 

dentre os números dados, desconsiderando o zero e a vírgula. Os alunos A903 e 

A958 ainda colocam a vírgula na posição errada ou nem a consideram. 

 

G2) Alunos que responderam que a maior quantidade era a etiqueta que 

correspondia a 0,42 litro. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que a maior 

quantidade era a etiqueta que correspondia a 0,42 litro. 

 
 

Figura 55: Resoluções dos alunos A942 (esquerda) e A914 (direita). 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A942 (esquerda) responde 0,42 litro e o aluno A914 (direita) 

responde 42 litros. Há indícios que os alunos apresentam dificuldades quando não 

consideraram o zero e a vírgula e identificaram que 0,42 era a maior quantidade 

dada na atividade. O aluno A914 escreve sua resposta sem o zero e a vírgula, 

dando a entender que 0,42= 42. 
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G3) Alunos que responderam que a maior quantidade era a etiqueta que 

correspondia a 0,25 litro. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que a maior 

quantidade era a etiqueta que correspondia a 0,25 litro. 

 

Figura 56: Resolução do aluno A912. 
Fonte: A autora. 

O aluno A912 responde 0,25 litro. Há indícios que o aluno apresenta 

dificuldades em ordenar números decimais. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 6, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam que a maior quantidade 

era a etiqueta que correspondia a 0,315 litro. 

36 alunos (A902, A903, A906, A907, A908, 

A909, A910, A913, A916, A917, A918, A920, 

A921, A922, A925, A930, A936, A938, A939, 

A940, A943, A944, A945, A946, A949, A950, 

A954, A955, A958, A959, A963, A965, A966, 

A967, A969, A970) 

Alunos que responderam que a maior quantidade 

era a etiqueta que correspondia a 0,42 litro. 

3 alunos (A914, A942, A957) 

Alunos que responderam que a maior quantidade 

era a etiqueta que correspondia a 0,25 litro. 

2 alunos (A912, A951) 

Quadro 23: Agrupamentos para atividade 6 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 6: 

3° ano  

Corretas 48 

Incorretas 13 

Em branco 1 

Total 62 

Quadro 24: Dados do 3° ano para a atividade 6. 
Fonte: A autora. 
 

G1) Alunos que responderam que a maior quantidade era a etiqueta que 

correspondia a 0,315 litro. 
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Este agrupamento é composto por alunos que responderam que a maior 

quantidade era a etiqueta que correspondia a 0,315 litro. 

 

 

Figura 57: Resoluções dos alunos A326 (esquerda) e A312 (direita). 
Fonte: A autora. 
 

Os alunos A326 (esquerda) e A312 (direita) respondem 0,315. Há indícios 

de ambos os alunos apresentaram dificuldades em considerar o número 315 o maior 

dentre os números dados, desconsiderando o zero e a vírgula. O aluno A312 ainda 

efetua as operações de multiplicação das quantidades dadas na atividade por 100, 

porém com resultados incorretos, fazendo com que responda incorretamente. 

 

G2) Alunos que responderam que a maior quantidade era a etiqueta que 

correspondia a 0,42 litro. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que a maior 

quantidade era a etiqueta que correspondia a 0,42 litro. 

 

Figura 58: Resolução do aluno A331. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A331 obteve como resposta a etiqueta 0,42 litro. Há indícios que 

o aluno tem dificuldades em ordenar números decimais. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 6, para o 3° ano do Ensino Médio: 

 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam que a maior quantidade 

era a etiqueta que correspondia a 0,315 litro. 

12 alunos (A312, A314, A315, A324, A326, 

A328, A336, A337, A342 A343, A345, A350) 

Alunos que responderam que a maior quantidade 

era a etiqueta que correspondia a 0,42 litro. 

1 aluno (A331) 

Quadro 25: Agrupamentos para atividade 6 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 
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Questão 7: 

A professora Clotilde pediu que seus alunos escrevessem um número que 
representasse meio ou metade. 

 
Quais alunos acertaram o exercício?  

Fonte: SANTOS, 2011, p.76. 

É esperado que os alunos identifiquem as representações diferentes, no 

que se refere à meio ou metade e respondam que Geraldo e Cássio acertaram o 

exercício. 

 

Figura 59: Resolução do aluno A903 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A903 identificou que Geraldo e Cássio acertaram o exercício da 

professora Clotilde, como esperado. 

 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

7: 

9° ano  

Corretas 26 

Incorretas 41 

Em branco 5 

Total 72 

Quadro 26: Dados do 9° ano para a atividade 7. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que respondem Geraldo e Carla. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que Geraldo 

e Carla acertaram o exercício, ou seja, que 1/2= 1,2. 
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Figura 60: Resolução do aluno A936. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A936 responde que Geraldo e Carla acertaram o exercício. Há 

indícios que a dificuldade do aluno está em representar um número racional de 

diferentes formas, já que reconhece que 1/2 equivale à meio ou metade, porém 

acredita que 1,2 também equivale a um meio ou metade. Pode ser que o aluno 

respondeu que 1,2 equivale a um meio ou metade, pois identifica fração como dois 

números separados. 

 

G2) Alunos que responderam que todos estão corretos. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que todos 

acertaram o exercício, ou seja, que 1/2 = 0,5 = 1,2 = 0,005. 

 

Figura 61: Resolução do aluno A965. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A965 responde que todos acertaram o exercício que a professora 

Clotilde pediu para seus alunos fazerem. Há indícios que os alunos apresentaram 

dificuldade em distinguir algumas representações de um número racional, no caso o 

meio ou metade, o que o levou ao erro. 

 

G3) Alunos que respondem que três nomes e seus respectivos números racionais 

estão corretos. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que três 

nomes dados na atividade e seus respectivos números racionais estão corretos. 

 

Figura 62: Resolução do aluno A901. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A901 respondeu que Geraldo, Cássio e Carla acertaram o 

exercício que a professora Clotilde pediu para seus alunos fazerem. A dificuldade do 
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aluno ocorreu quando respondeu que 1,2 corresponde à meio ou metade, há 

indícios que isso ocorreu devido ao aluno identificar fração como dois números 

separados, já que identifica corretamente que meio ou metade equivalem a 1/2 ou a 

0,5. 

 

G4) Alunos que respondem que um nome está correto. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que um 

nome dado na atividade e seu respetivo número racional está correto. 

 
 

Figura 63: Resoluções dos alunos A958 (esquerda) e A907(direita). 
Fonte: A autora. 

 

Os alunos A958 (esquerda) e A907 (direita) identificaram somente uma 

representação de meio ou metade, tal dificuldade pode ter ocorrido devido aos 

alunos estarem acostumados a trabalhar somente com uma representação ou não 

distinguirem que 1/2 = 0,5 = meio ou metade. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 7, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que respondem Geraldo e Carla. 19 alunos (A902, A913, A921, A923, A925, 

A927, A930, A934, A935, A936, A938, A939, 

A940, A942, A943, A951, A954, A955, A963) 

Alunos que responderam que todos estão 

corretos. 

4 alunos (A909, A919, A965, A969) 

Alunos que respondem que três nomes e seus 

respectivos números racionais estão corretos. 

10 alunos (A901, A905, A912, A916, A918, 

A920, A928, A949, A960, A964) 

Alunos que respondem que um nome está 

correto. 

8 alunos (A906, A907, A908, A914, A922, A926, 

A958, A961) 

Quadro 27: Agrupamentos para atividade 7 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 7: 
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3° ano  

Corretas 41 

Incorretas 19 

Em branco 2 

Total 62 

Quadro 28: Dados do 3° ano para a atividade 7. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que respondem que dois nomes e seus respectivos números racionais 

estão corretos. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que Geraldo 

e Carla acertaram o exercício, ou seja, que 1/2= 1,2. 

 
 

Figura 64: Resoluções dos alunos A356 (esquerda) e A345 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A356 (esquerda) responde que Geraldo e Carla acertaram o 

exercício, ou seja, que 1/2 = 1,2. O aluno acredita que 1,2 é meio ou metade, há 

indícios que o mesmo não identifica fração como uma divisão, talvez como dois 

números separados. 

 

G2) Alunos que responderam que todos estão corretos. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que todos 

acertaram o exercício, ou seja, que 1/2 = 0,5 = 1,2 = 0,005. 

 

Figura 65: Resolução do aluno A302. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A302 respondeu que todos acertaram o exercício, pois todos os 

nomes e seus respectivos números racionais representavam metade de algum 

número. O erro do aluno pode ter ocorrido devido à interpretação da atividade ou ao 

ter que identificar diferentes representações de um mesmo número racional. 

 

G3) Alunos que respondem que três nomes e seus respectivos números racionais 

estão corretos. 
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Este agrupamento é composto por alunos que responderam que três 

nomes dados na atividade e seus respectivos números racionais estão corretos. 

 

Figura 66: Resolução do aluno A318. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno responde que Geraldo, Cássio e Fernando acertaram o exercício. 

A dificuldade que pode ter levado o aluno a identificar que 0,005 corresponde a meio 

ou metade, é a de que o mesmo não considerou os zeros fazendo com que 

pensasse que 0,5 = 0,005. 

 

G4) Alunos que respondem que um nome está correto. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que um 

nome dado na atividade e seu respetivo número racional está correto. 

 

Figura 67: Resolução do aluno A306. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A306 respondeu que Geraldo acertou o exercício. Tal dificuldade 

pode ter ocorrido devido aos alunos estarem acostumados a trabalhar somente com 

uma representação ou não distinguirem que 1/2 = 0,5 = meio ou metade. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 7, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que respondem que dois nomes e seus 

respectivos números racionais estão corretos. 

4 alunos (A335, A343, A345, A356) 

Alunos que responderam que todos estão 

corretos. 

2 alunos (A302, A303) 

Alunos que respondem que três nomes e seus 

respectivos números racionais estão corretos. 

9 alunos (A308, A309, A317, A318, A319, A320, 

A321, A326, A331) 

Alunos que respondem que um nome está 

correto. 

4 alunos (A306, A336, A338, A350) 

Quadro 29: Agrupamentos para atividade 7 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 
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Questão 8: 

Cite um número racional que está entre 0,1 e 0,2. 

Fonte: A autora. 

É esperado que os alunos identifiquem que há infinitos números racionais 

entre 0,1 e 0,2 e apontem algum. 

 

Figura 68: Resolução do aluno A968. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A968 encontrou o número racional 1/6, efetuou a divisão de 1 por 

6 resultando em 0,1666... que está entre 0,1 e 0,2, como esperado. 

 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

8: 

9° ano  

Corretas 9 

Incorretas 43 

Em branco 20 

Total 72 

Quadro 30: Dados do 9° ano para a atividade 8. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que escreveram um número maior que 0,2. 

Este agrupamento é composto por alunos que citaram um número 

racional maior que 0,2. 
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Figura 69: Resoluções dos alunos A963 (esquerda) e A930 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A963 (esquerda) escreveu que o número 1/2 está entre 0,1 e 0,2. 

O aluno A930 escreveu que o número 1,5 está entre 0,1 e 0,2. Há indícios que os 

alunos tentaram encontra a metade do intervalo dado, porém apresentam 

dificuldades em números decimais, não consideram o 0 ou a posição da vírgula. 

 

G2) Alunos que escreveram um número menor que 0,1. 

Este agrupamento é composto por alunos que citaram um número 

racional menor que 0,1. 

 
 

 

Figura 70: Resoluções dos alunos A911 (esquerda), A915 (centro), A901 (direita). 
Fonte: A autora. 
 

Os alunos A911, A915 e A901 identificaram um número incorreto que está 

entre 0,1 e 0,2. Há indícios que os mesmos apresentam dificuldades em relação à 

posição do número 0 e da vírgula. 

G3) Alunos que escreveram um número inteiro. 

Este agrupamento é composto por alunos que citaram um número inteiro, 

ou seja, identificaram um número inteiro entre 0,1 e 0,2. 

 

 

Figura 71: Resoluções dos alunos A926 (esquerda) e A913 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

Os alunos A926 e A913 identificaram um número inteiro entre 0,1 e 0,2. 

Pode ser que tal dificuldade se dê pelo fato de o aluno não compreender o que é um 

número racional, já que na maioria das vezes, utiliza os números inteiros. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 8, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 
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Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que escreveram um número maior que 

0,2. 

18 alunos (A903, A909, A912, A916, A918, 

A925, A930, A931, A940, A941, A947, A948, 

A956, A960, A961, A962, A963, A971). 

Alunos que escreveram um número menor que 

0,1. 

12 alunos (A901, A907, A911, A915, A922, 

A924, A928, A944, A945, A946, A965, A969). 

Alunos que escreveram um número inteiro. 13 alunos (A902, A906, A910, A913, A914, 

A920, A921, A926, A934, A935, A943, A958, 

A959). 

Quadro 31: Agrupamentos para atividade 8 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 8: 

3° ano  

Corretas 20 

Incorretas 33 

Em branco 9 

Total 62 

Quadro 32: Dados do 3° ano para a atividade 8. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que escreveram um número maior que 0,2. 

Este agrupamento é composto por alunos que citaram um número 

racional maior que 0,2. 

 
 

 

Figura 72: Resoluções dos alunos A312 (esquerda), A355 (centro) e A314 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

Os alunos A312, A355 e A314 citam números racionais que são maiores 

que 0,2. Há indícios que os alunos apresentam dificuldades na posição do 0 e da 

vírgula nos números decimais. 

 

G2) Alunos que escreveram um número menor que 0,1. 

Este agrupamento é composto por alunos que citaram um número 

racional menor que 0,1. 
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Figura 73: Resoluções dos alunos A344 (esquerda) e A303 (direita). 
Fonte: A autora. 

 

Os alunos A344 e A303 responderam números racionais que são 

menores que 0,1. Há indícios que os alunos apresentaram dificuldades em relação à 

posição do 0 e da vírgula, os levando ao erro. 

 

G3) Alunos que escreveram um número inteiro. 

Este agrupamento é composto por alunos que citaram um número inteiro, 

ou seja, identificaram um número inteiro entre 0,1 e 0,2. 

  

Figura 74: Resoluções dos alunos A315 (esquerda) e A321(direita). 
Fonte: A autora. 

 

Os alunos A3156 e A321 identificaram um número inteiro entre 0,1 e 0,2. 

Pode ser que tal dificuldade se dê pelo fato de o aluno não compreender o que é um 

número racional, já que na maioria das vezes, utiliza os números inteiros, 

desconsiderar o 0 e a vírgula do intervalo dado ou confundir a posição dos mesmos. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 8, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que escreveram um número maior que 

0,2. 

7 alunos (A309, A312, A314, A324, A340, A355, 

A357). 

Alunos que escreveram um número menor que 

0,1. 

12 alunos (A302, A303, A304, A306, A330, 

A334, A341, A342, A344, A345, A348, A361). 

Alunos que escreveram um número inteiro. 14 alunos (A307, A308, A315, A317, A318, 

A319, A320, A321, A326, A331, A336, A337, 

A343, A362). 

Quadro 33: Agrupamentos para atividade 8 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 
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Questão 9: 

Carolina quer comprar um brinquedo que custa 40 reais. Ela conseguiu juntar 20 

reais. Qual é o percentual que representa o dinheiro que Carolina possui?  

Fonte: SEVERO, 2011, p.44. 

É esperado que os alunos identifiquem que 20 reais equivale a 50% de 40 

reais. 

 

Figura 75: Resolução do aluno A348 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A348 resolveu a atividade por regra de três e identificou que 20 

reais equivalem a 50% de 40 reais, como esperado. 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

9: 

9° ano  

Corretas 56 

Incorretas 9 

Em branco 7 

Total 72 

Quadro 34: Dados do 9° ano para a atividade 9. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que responderam 20%. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que 20 reais representa 

20% de 40 reais. 
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Figura 76: Resolução do aluno A949. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A949 respondeu que 20 reais representa 20% de 40 reais. Há 

indícios que o aluno não sabe calcular porcentagem ou não interpretou o problema 

dado. 

 
 

G2) Alunos que responderam 80%. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que 20 reais representa 

80% de 40 reais. 

 

Figura 77: Resolução do aluno A963. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno respondeu que 20 reais representa 80% de 40 reais. Há indícios 

que o aluno não sabe calcular porcentagem ou não interpretou o problema utilizando 

os dados que continham no mesmo e efetuou alguma operação matemática. 

 

G3) Alunos que responderam 10%. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que 20 reais representa 

10% de 40 reais. 

 

Figura 78: Resolução do aluno A912. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno respondeu que 20 reais representa 10% de 40 reais. Como o 

aluno não apresentou cálculos ou justificou tal resolução, não conseguimos 

identificar a dificuldade que o levou a tal erro. 
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A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 9, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam 20%. 

 

4 alunos (A924, A936, A949, A966). 

Alunos que responderam 80%. 

 

2 alunos (A912, A954). 

Alunos que responderam 10%. 3 alunos (A953, A955, A963). 

Quadro 35: Agrupamentos para atividade 9 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 9: 

3° ano  

Corretas 53 

Incorretas 7 

Em branco 2 

Total 62 

Quadro 36: Dados do 3° ano para a atividade 9. 
Fonte: A autora. 
 

G1) Alunos que responderam 20%. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que 20 reais 

representa 20% de 40 reais. 

 

Figura 79: Resolução do aluno A343. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A343 respondeu que 20 reais representam 20% de 40 reais 

efetuou uma operação de divisão, dividindo 40 por 20, resultando em 20%. Há 

indícios que o aluno não sabe calcular porcentagem ou não interpretou o problema 

dado. 

 
 



85 
 

G2) Alunos que responderam 80%. 

Este agrupamento é composto por alunos que responderam que 20 reais representa 

80% de 40 reais. 

 

Figura 80: Resolução do aluno A312. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A312 respondeu que 20 reais representa 80% de 40 reais, 

efetuou uma operação de multiplicação, na qual multiplicou 40 por 20 resultando em 

80. Há indícios que o aluno não sabe calcular porcentagem ou não interpretou o 

problema utilizando os dados que continham no mesmo e efetuou alguma operação 

matemática. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 9, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam 20%. 

 

4 alunos (A334, A337, A342, A343). 

Alunos que responderam 80%. 

 

3 alunos (A312, A341, A356). 

Quadro 37: Agrupamentos para atividade 9 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 

Questão 10: 

Observe as partes em que está dividido a figura: 

 
Qual o número que representa a parte do retângulo que está sombreada?  

Fonte: SANTOS, 2011, p. 85. 

É esperado que os alunos identifiquem que a figura deve ser divida em 

partes iguais e encontrem o resultado 
7

12
. 
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Figura 81: Resolução do aluno A945. 
Fonte: A autora. 
 

O aluno A945 dividiu a figura em partes iguais, enumerou as partes e 

identificou que a fração 
7

12
 representa a parte sombreada do retângulo, como 

esperado. 

 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

10: 

9° ano  

Corretas 7 

Incorretas 59 

Em branco 6 

Total 72 

Quadro 38: Dados do 9° ano para a atividade 10. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que responderam 
7

10
. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

sombreada da figura dada equivale a 
7

10
. 

 

Figura 82: Resolução do aluno A930. 
Fonte: A autora. 
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O aluno A930 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
7

10
. Há 

indícios que o aluno sabe escrever uma fração que representa uma figura, porém 

não lembra que a mesma deve estar dividida em partes iguais.  

 

G2) Alunos que responderam um número natural. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

sombreada da figura dada equivale a um número natural. 

 

Figura 83: Resolução do aluno A921. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A921 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 7. Há 

indícios que o mesmo identificou somente as partes sombreadas, pode ser que 

como na atividade foi pedido “um número que represente a parte sombreada”, o 

aluno acredita que a resposta deve ser um número inteiro ou natural, por conceber 

fração como dois números distintos. 

 

G3) Alunos que responderam um número racional ≠ 
7

10
. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

sombreada da figura dada equivale a um número racional ≠ 
7

10
. 

  

 

Figura 84: Resolução do aluno A963. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A963 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
10

7
. Há 

indícios que o aluno confunde numerador com denominador ao escrever uma fração 

que representa uma figura e não se lembra que a mesma deve estar dividida em 

partes iguais. 
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Figura 85: Resolução do aluno A943. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A943 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
3

7
 ou 

7

3
. 

Há indícios que o aluno identificou as partes sombreadas e as partes em branco, 

sem dividir a figura em partes iguais. O mesmo confunde numerador com 

denominador ao escrever uma figura que representa uma fração. Ele apresenta 

dificuldades em relacionar a parte com o todo de uma fração. 

 

 

Figura 86: Resolução do aluno A941. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A941 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
3

10
. Há 

indícios que o aluno representou a parte que não está sombreada na figura, sem 

dividi-la em partes iguais. O aluno apresenta dificuldades em escrever uma fração 

que representa uma figura ou até em interpretar a atividade, já que a mesma pedia 

que representasse a parte sombreada. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 10, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 
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Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam 
7

10
. 20 alunos (A901, A903, A916, A924, A927, 

A930, A935, A938, A939, A940, A950, A951, 

A953, A954, A955, A956, A965, A968, A970, 

A972). 

Alunos que responderam um número natural. 19 alunos (A902, A905, A906, A907, A908, 

A909, A911, A913, A914, A915, A918, A921, 

A922, A923, A926, A936, A960, A966, A967). 

Alunos que responderam um número racional ≠ 
7

10
. 20 alunos (A904, A910, A912, A917, A919, 

A920, A925, A929, A931, A934, A941, A942, 

A943, A949, A958, A959, A961, A963, A969, 

A971). 

Quadro 39: Agrupamentos para atividade 10 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 10: 

3° ano  

Corretas 7 

Incorretas 53 

Em branco 2 

Total 62 

Quadro 40: Dados do 3° ano para a atividade 10. 
Fonte: A autora. 

 

G1) Alunos que responderam 
7

10
. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

sombreada da figura dada equivale a 
7

10
. 

 

Figura 87: Resolução do aluno A344. 
Fonte: A autora. 
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O aluno A344 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
7

10
. Há 

indícios que o aluno sabe escrever uma fração que representa uma figura, porém 

não lembra que a mesma deve estar dividida em partes iguais.  

 

G2) Alunos que responderam um número natural. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

sombreada da figura dada equivale a um número natural. 

 

Figura 88: Resolução do aluno A355. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A355 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 7. Há 

indícios que o mesmo identificou somente as partes sombreadas, pode ser que 

como na atividade foi pedido “um número que represente a parte sombreada”, o 

aluno acredita que a resposta deve ser um número inteiro ou natural, por conceber 

fração como dois números distintos. 

 

G3) Alunos que responderam um número racional ≠ 
7

10
. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

sombreada da figura dada equivale a um número racional ≠ 
7

10
. 

  

 

Figura 89: Resolução do aluno A304. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A304 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
7

5
. Há 

indícios que o aluno apresenta dificuldades em escrever uma fração que representa 
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uma figura e relacionar a parte com o todo, já que divide a figura em partes iguais, 

porém representa o numerador pela quantidade de figuras sombreadas e o 

denominador pela quantidade de figuras em branco do retângulo dado. 

 

Figura 90: Resolução do aluno A343. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A343 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
10

7
. Há 

indícios que o aluno confunde numerador com denominador ao escrever uma fração 

que representa uma figura e não se lembra que a mesma deve estar dividida em 

partes iguais. 

 

Figura 91: Resolução do aluno A341. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A943 identifica que a parte sombreada da figura equivale a 
3

7
. Há 

indícios que o aluno identificou as partes sombreadas e as partes em branco, sem 

dividir a figura em partes iguais. Ele apresenta dificuldades em relacionar a parte 

com o todo de uma fração. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 10, para o 3° ano do Ensino Médio: 
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Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam 
7

10
. 20 alunos (A303, A306, A307, A308, A309, 

A313, A317, A318, A319, A320, A321, A322, 

A323, A325, A332, A344, A346, A348, A350, 

A360). 

Alunos que responderam um número natural. 15 alunos (A310, A312, A314, A315, A324, 

A328, A331, A333, A335, A337, A340, A342, 

A347, A355, A359). 

Alunos que responderam um número racional ≠ 
7

10
. 18 alunos (A302, A304, A316, A326, A329, 

A330, A334, A336, A339, A341, A343, A351, 

A352, A353, A354, A356, A357, A361). 

Quadro 41: Agrupamentos para atividade 10 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 

 

Questão 11: 

Juca foi à pizzaria e comeu os respectivos pedaços que estão pintados na figura a 
seguir: 

 
Qual a porcentagem de pizza que Juca comeu?  

Fonte: A autora. 

 

É esperado que os alunos identifiquem que Juca comeu 
3

8
 de pizza. Sendo 

8 pedações equivalente a 100% e 3 pedaços equivalente a 37,5%. E respondam que 

Juca comeu 37,5% da pizza. 

 

Figura 92: Resolução do aluno A953. 
Fonte: A autora. 
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O aluno A953 identificou que a fração que correspondia aos pedaços da 

pizza que Juca comeu era 
3

8
, realizou a divisão de 3 por 8 e multiplicou o resultado 

por 100, encontrando 37,5%, como esperado. 

 

 9° ano do Ensino Fundamental 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 9° ano do Ensino Fundamental na questão 

11: 

9° ano  

Corretas 6 

Incorretas 61 

Em branco 5 

Total 72 

Quadro 42: Dados do 9° ano para a atividade 11. 
Fonte: A autora. 
 

G1) Alunos que responderam 
3

8
. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram a parte da 

pizza que Juca comeu em fração. 

 

 

Figura 93: Resolução do aluno A928. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A928 identificou a fração que corresponde a parte da pizza que 

Juca comeu, porém a atividade pedia a porcentagem. O erro pode ter ocorrido 

devido ao aluno não interpretar a atividade. 

 

G2) Alunos que responderam uma porcentagem entre 30% e 40% ≠ 37,5%. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

da pizza que Juca comeu corresponde a uma porcentagem entre 30% e 40%, 

menos a resposta correta (37,5%). 
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Figura 94: Resoluções dos alunos A922 (esquerda), A923 (centro) e A945 (direita). 
Fonte: A autora. 

Os alunos A922, A923 e A945 identificaram que a atividade pediu que a 

resposta fosse dada em porcentagem, porém não a fizeram corretamente. Pode ser 

que os mesmos tentaram deduzir a porcentagem que era esperada pelo desenho 

dado ou que tenham dificuldades em efetuar o cálculo da porcentagem. 

 

G3) Alunos que identificaram uma fração que não corresponde à quantidade que 

Juca comeu da pizza. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

da pizza que Juca comeu corresponde a uma fração incorreta. 

 

Figura 95: Resolução do aluno A936. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A936 identificou incorretamente a fração que corresponde à parte 

da pizza que Juca comeu, já que colocou como numerador o valor que corresponde 

às partes que foram comidas e estão pintadas na figura e como denominador as 

partes em branco. Além de não identificar que a atividade pedia o resultado em 

porcentagem. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 11, para o 9° ano do Ensino Fundamental: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam 
3

8
. 25 alunos (A904, A905, A908, A917, A927, 

A928, A930, A931, A932, A934, A937, A938, 

A939, A951, A952, A954, A955, A956, A958, 

A959, A960, A966, A967, A968, A969). 

Alunos que responderam uma porcentagem entre 

30% e 40% ≠ 37,5%. 

 

29 alunos (A901, A906, A909, A911, A912, 

A914, A915, A916, A918, A922, A923, A924, 

A929, A935, A941, A942, A943, A944, A945, 

A946, A948, A957, A961, A962, A963, A965, 

A970, A971A, A972). 
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Alunos que identificaram uma fração que não 

corresponde à quantidade que Juca comeu da 

pizza. 

7 alunos (A902, A913, A919, A920, A921, 

A936, A940). 

Quadro 43: Agrupamentos para atividade 11 do 9° ano. 
Fonte: A autora. 

 

 3° ano do Ensino Médio 

Os resultados apresentados no quadro abaixo apontam o número de 

erros, acertos e questões em branco do 3° ano do Ensino Médio na questão 11: 

3° ano  

Corretas 24 

Incorretas 34 

Em branco 4 

Total 62 

Quadro 44: Dados do 3° ano para a atividade 11. 
Fonte: A autora. 

G1) Alunos que responderam 
3

8
. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram a parte da 

pizza que Juca comeu em fração. 

 

 

Figura 96: Resolução do aluno A336. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A336 identificou a fração que corresponde a parte da pizza que 

Juca comeu, porém a atividade pedia a porcentagem. O erro pode ter ocorrido 

devido ao aluno não interpretar a atividade. 

 

G2) Alunos que responderam uma porcentagem ≠ 37,5%. 

Este agrupamento é composto por alunos que identificaram que a parte 

da pizza que Juca comeu corresponde a uma porcentagem diferente da correta 

(37,5%). 
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Figura 97: Resoluções dos alunos A329 (esquerda) e A332 (direita). 
Fonte: A autora. 
 

Os alunos A329 e A332 identificaram que a atividade pediu que a 

resposta fosse dada em porcentagem, porém não a fizeram corretamente. Pode ser 

que os mesmos tentaram deduzir a porcentagem que era esperada pelo desenho 

dado ou que tenham dificuldades em efetuar o cálculo de porcentagem. 

 

Figura 98: Resolução do aluno A341. 
Fonte: A autora. 

 

O aluno A941 identificou que a fração 
3

8
 correspondia à quantidade de 

pizza que Juca comeu, porém ao transformar a fração em porcentagem, por meio de 

regra de três, erra algum calculo, o levando ao erro. 

A seguir é apresentado um quadro com a síntese dos agrupamentos da 

atividade 11, para o 3° ano do Ensino Médio: 

Agrupamentos Quantidade de alunos 

Alunos que responderam 
3

8
. 17 alunos (A301, A302, A304, A306, A310, 

A311, A314, A315, A323, A328, A330, A336, 

A338, A345, A353, A354, A357). 

Alunos que responderam uma porcentagem 

diferente de 37,5%. 

 

17 alunos (A303, A309, A316, A317, A324, 

A326, A329, A332, A333, A335, A337, A341, 

A342, A343, A344, A349 A350). 

Quadro 45: Agrupamentos para atividade 11 do 3° ano. 
Fonte: A autora. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Ao analisar os dados percebe-se como são muitas as dificuldades 

apresentadas pelos alunos em relação aos números racionais. 

Os alunos apresentam dificuldades em localizar um número racional na 

reta numérica, pois identificam uma fração como dois números naturais distintos e 

separados como elenca Santos (2011) e não a identificam como uma divisão. Na 

atividade 1 a maioria dos alunos identificou que o ponto 
12

5
 estava localizado entre os 

números 1 e 2 como aponta Valera (2003). 

Na atividade dois, ao localizarem o número 
11

4
 na reta numérica, os alunos 

contam os milímetros dados na mesma, ou seja, a partir do número 0 ou do -4, os 

alunos contam 11 milímetros da reta numérica dada e apontam os números inteiros 

que acabam a contagem como encontrou Severo (2008) em suas pesquisas. 

A atividade três nenhum aluno resolveu corretamente, isso pode ter 

ocorrido devido à atividade ser uma resolução de problemas, na qual, os alunos não 

estão acostumados a trabalhar na sala de aula, enfatizando o que diz D’ Ambrósio 

(2005). 

Ao representar uma figura por uma fração os alunos do 9° apresentam 

muitas dificuldades, houve um número elevado de respostas incorretas na atividade 

quatro. Muitas vezes, invertem numerador e denominador, como pontua Severo 

(2008) ou conseguem representar a fração e não conseguem fazer a simplificação 

da mesma e encontrar as frações equivalentes, como pontua Lima (2013), indicando 

a resposta incorreta. A maioria dos alunos chegam a resposta que as figuras que 

representam a mesma parte sombreada são aquelas que têm a mesma quantidade 

de figuras sombreadas. 

Mesmo a atividade cinco apresentar um índice pequeno de respostas 

incorretas, em relação às outras questões, podemos perceber que ainda há alunos 

que apresentam dificuldades em relacionar a parte com o todo de uma fração, que 

entre os meninos o todo foi dividido em dois e entre as meninas o todo foi dividido 

em três, ainda, alguns alunos identificam que as meninas comem mais torta, pois 

estão em uma quantidade maior que os meninos, indicando implicitamente que 
1

2
 < 

1

3
, 

que é uma dificuldade apontada por Brasil (1998). 
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Na atividade seis, ao comparar números decimais, os alunos, 

principalmente do 9° ano do Ensino Fundamental, das resoluções incorretas, 

responderam que 0,315 é o maior número entre os que foram dados (0,5; 0,25; 0,42; 

0,315), desconsiderando a vírgula, como aponta Valera (2013). Ao apresentarem 

uma resposta para a atividade ainda confundem centésimas e milésimas, 

confundem 0,315 com 3,15 ou ainda com o número natural 315, dificuldade 

apontada por Monteiro e Pinto (2007).  

Ao identificarem quais números são equivalentes muitos alunos apontam, 

na atividade sete, que 
1

2
 = 1,2 dificuldade encontrada por Valera (2003) ou ainda, que 

0,5 = 0,005, remetendo à dificuldade apontada por Monteiro e Pinto (2007). Alguns 

alunos responderam corretamente que metade ou meio correspondem a 
1

2
 e a 0,5, 

porém também apontam o número 0,005 ou o 1,2, que são representações 

incorretas. 

A atividade oito foi uma das que os alunos mais apresentaram 

dificuldades, já que a maioria respondeu incorretamente. Alguns alunos não sabiam 

o que é um número racional, perguntaram para o professor regente que estava em 

sala de aula durante a aplicação. Muitos confundiram a posição da vírgula ou do 0 e 

houve alunos que apresentaram como resposta um número inteiro.  

Na atividade nove alguns alunos apresentam dificuldades em calcular 

porcentagem e obtém como resposta que 20 reais representam 20% de 40 reais, 

como aponta Severo (2008). Outros alunos identificam os números dados na 

atividade e resolvem um cálculo com as mesmas, já que, muitas vezes, estão 

habituados que atividades de matemática têm que realizar algum cálculo com os 

dados da mesma. 

Ao identificar uma fração que representa uma figura, na atividade dez, os 

alunos não identificam que a figura deve estar dividida em partes iguais e alguns 

alunos colocam no numerador o número de partes sombreadas e no denominador o 

número de parte um branco da figura. Segundo Ponte e Quaresma (2014, p. 1466) 

“Ao dividir o todo em partes, alguns alunos perdem de vista a necessidade de todas 

as partes serem iguais ou contam as partes incorretamente”.  

Na atividade onze, a maioria dos alunos identifica a fração que representa 

a figura corretamente, porém não a transforma em porcentagem, pode ser que os 
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mesmos não interpretaram a atividade, ainda alguns alunos têm dificuldades em 

transformar a fração em porcentagem, como explicitado por Valera (2003). 

Em geral, percebe-se que muitos alunos ainda apresentam dificuldades 

em operações básicas (divisão, multiplicação, entre outros), em interpretar um a 

atividade e muitas vezes, “chutam” uma resposta. Em sua pesquisa Guérios e 

Ligeski (2013) identificaram que a falta de compreensão do problema e de conceitos 

matemáticos levam o aluno a apresentar dificuldades, pois esses fatores o impedem 

na elaboração de uma estratégia correta. 

Apesar de o índice de respostas corretas do 3° ano do Ensino Médio, ser 

maior que o do 9° ano do Ensino Fundamental, percebe-se que as dificuldades 

encontradas ainda são as mesmas e persistem ao longo dos anos. E mesmo o 

conteúdo sendo apresentado nos Parâmetros Curriculares Nacionais para ser 

ensinado desde o 2° ciclo e nas Diretrizes Curriculares do Paraná como conteúdo a 

ser ensinado no 7° ano do Ensino Fundamental, ainda no 3° ano do Ensino Médio, 

os alunos apresentam muitas dificuldades. 

Assim, é importante os professores, formados e em formação, 

conhecerem essas dificuldades que os alunos podem apresentar, a fim de 

ensinarem esse conteúdo de forma mais elaborada, para que seus alunos entendam  

e saibam identificar as diferentes representações que o conjunto apresenta, para 

que tais dificuldades diminuam. 
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APÊNDICE A – Sequência de atividades 
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P 
O 
N 
T 
O 
 

R 
A 
C 
I 
O 
N 
A 
L 
 
 
 

1.  
 

 
Nessa figura, qual é o ponto correspondente ao número 

12

5
 ? (VALERA, 2003, 

p.31). 
 

 
É esperado que os alunos transformem a fração em número decimal, dividindo12 
por 5, encontrando o valor de 2,4 e apontem o ponto Q como resposta correta. 

 
2. Observe a reta numérica a seguir: 

 

O número 
11

4
 está localizado entre quais números inteiros? (Banco de questões 

SAEB: disponível em 
http://download.inep.gov.br/educacao_basica/prova_brasil_saeb 
downloads/9ano_SITE_MT.pdf.) 
 

 
É esperado que os alunos transformem a fração em número decimal, dividindo 11 
por 4, encontrando o valor 2,75 e respondam que está localizado entre os 
números 2 e 3. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3. Jô, Pat e Cris resolveram fazer um piquenique e combinaram levar 

sanduíches para o almoço. Jô levou 3 sanduíches, Pat levou 2 e Cris se 
esqueceu do combinado e não levou nenhum. Assim, resolveram repartir 
os sanduíches que tinham levado igualmente entre as três, mas cobraram 
de Cris R$ 5,00 por sua parte. Que parte dos R$ 5,00 recebeu Jô? E Pat? 
(ONUCHIC; ALLEVATO, 2008, p. 89). 

 

 
Possível resolução: 
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F 
R 
A 
Ç 
Ã 
O 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
Como as 15 partes foram divididas igualmente entre as 3 meninas, cada uma 

comeu 
5

3
 de sanduíche. Então Jô comeu 

5

3
 de sanduíche e ofereceu à Cris 

4

3
. Pat, 

por sua vez, comeu 
5

3
 de sanduíche e deu à Cris 

1

3
. Como Cris pagou R$ 5,00 por 

sua parte, ela pagou R$ 1,00 por cada terço de sanduíche. Assim, a matemática 
mostra que Jô deve receber R$4,00 e Pat R$1,00. 
 

4. Observe a parte sombreada nas seguintes figuras: 

 
 
A parte sombreada pode ser representada pela mesma fração em quais figuras? 
(SANTOS, 2011, p.73). 
 

 
É esperado que os alunos transformem a representação pictórica em fracionária, 

encontrem as frações equivalentes 
1

4
 (figura 3) e 

1

4
 (figura 4) e respondam figura 3 

e figura 4. 
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5. As meninas dividem uma torta e os meninos também dividem uma torta 

igual a das meninas, em partes iguais. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

c) Que fração da torta vai comer cada menino? E cada menina? 
d) Quem come mais, os meninos ou as meninas? Justifique sua 

resposta. (QUARESMA; PONTE, 2012, p.52) 

É esperado que os alunos identifiquem que os meninos irão comer 
1

2
 da torta deles 

e as meninas irão comer 
1

3
 da torta delas, como 

1

2
 > 

1

3
, então os meninos comerão 

mais que as meninas. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

D 
E 
C 
I 

M 
A 
L 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
6. Roberto deve colocar etiquetas em vidros que contem certa quantidade de 

líquido. Observe as etiquetas: 

 
A etiqueta que Roberto deve colocar no vidro em que há maior quantidade de 
líquido é: (VALERA, 2003, p.43). 
 

 
É esperado que os alunos percebam que 0,5 litro é a maior quantidade. 

 
7. A professora Clotilde pediu que seus alunos escrevessem um número que 

representasse meio ou metade. 

 
Quais alunos acertaram o exercício? (SANTOS, 2011, p.76). 
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É esperado que os alunos identifiquem as representações diferentes, no que se 
refere à meio ou metade e respondam que Geraldo e Cássio acertaram o 
exercício. 
 
 

 
 

8. Cite um número racional que está entre 0,1 e 0,2. (Construída pela autora). 
 

 
É esperado que os alunos identifiquem que há infinitos números racionais entre 
0,1 e 0,2 e apontem algum. 

 
9. Carolina quer comprar um brinquedo que custa 40 reais. Ela conseguiu 

juntar 20 reais. Qual é o percentual que representa o dinheiro que Carolina 
possui? (SEVERO, 2011, p.44). 

 
É esperado que os alunos identifiquem que 20 reais equivale a 50% de 40 reais. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

P 
I 
C 
T 
Ó 
R 
I 
C 
A 

 
10. Observe as partes em que está dividida a figura: 

 
Qual o número que representa a parte do retângulo que está sombreada? 
(SANTOS, 2011, p. 85). 

 
É esperado que os alunos identifiquem que a figura deve ser divida em partes 

iguais e encontrem o resultado 
7

12
. 
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11. Juca foi à pizzaria e comeu os respectivos pedaços que estão pintados na 
figura a seguir: 

 
Qual a porcentagem de pizza que Juca comeu? (Construída pela autora). 

 

É esperado que os alunos identifiquem que Juca comeu 
3

8
 de pizza. Sendo 8 

pedações equivalente a 100% e 3 pedaços equivalente a 37,5%. E respondam 
que Juca comeu 37,5% da pizza. 
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TERMO DE CONSENTIMENTO LIVRE E ESCLARECIDO 

 

 

Eu (nome do diretor) diretor do (nome do colégio), situado no município de Cornélio 

Procópio- Paraná, autorizo a aluna Jéssika Naves de Oliveira, licencianda em 

Matemática na Universidade Tecnológica Federal do Paraná- Campûs Cornélio 

Procópio, que está desenvolvendo a pesquisa intitulada “Dificuldades na 

Aprendizagem dos Números Racionais”, que tem como objetivo investigar as 

dificuldades apresentadas por alunos, em vários níveis de escolaridade, na 

compreensão de números racionais e nas suas diferentes representações, a coletar 

dados escritos da produção dos alunos desde que suas identidades sejam 

preservadas, para fins de pesquisa científica realizadas para o Trabalho de 

Conclusão de Curso da mesma. 

 

 

Data. 

 

 

 

                _______________________________________________ 

Assinatura do diretor(a) 

 

Ministério da Educação 
Universidade Tecnológica Federal do Paraná 

Câmpus Cornélio Procópio  

 

 

 


