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INTERAULA I 

Data: 28/03/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar os conceitos trabalhados em aula, em especial, o conceito que 

envolvem a  matemática financeira. 

- Amenizar as dificuldades dos estudantes referente ao conceito abordado. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

 

Atividades: 

1) O mesmo modelo de uma geladeira está sendo vendida em 2 lojas do 

seguinte modo: 

● Na 1° loja, sobre o preço de R$800,00 há um desconto de 8%; 

● na 2° loja, sobre o preço de R$820,00 há um desconto de 10%; 

     Qual dessas ofertas é mais conveniente para o cliente? 

Solução: Na 1° loja a geladeira sai por R$ 736,00 e na 2° loja a mesma geladeira sai 

por R$738,00, logo a primeira loja oferece a melhor oferta. 

 

     2) Uma certa mercadoria é vendida nas lojas A e B, sendo R$20,00 mais cara em 

B. Se  a loja B oferecesse um desconto de 10%, o preço nas duas lojas seria o 

mesmo. Qual é o preço na loja A? 

Solução: R$180,00 

 

    3) A quantia de R$ 1890,00 foi repartida entre 3 pessoas da seguinte forma: Marta 

recebeu 80% da quantia de Luis e Sergio recebeu 90% da quantia de Marta. Quanto 

recebeu cada pessoa? 

Solução: Marta: R$ 600,00 

               Sergio: R$ 540,00 

                Luis: R$ 750,00 
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Análise das Atividades 

   Nesta interaula estavam presentes 3 estudantes, os mesmos têm muita dificuldade 

em interpretação, ou seja, em observar os dados propostos pelas atividades. Sendo 

assim, as atividades propostas foram resolvidas mediante indagações, explicações e 

exploração dos dados. 

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

 

INTERAULA II 

Data:11/04/2017  

 

Objetivo(s) 

● Potencializar a compreensão dos conceitos que envolvem a matemática 

financeira. 

● Retomar alguns exercícios trabalhados em aula, com intuito de amenizar as 

dúvidas e auxiliar na interpretação dos mesmos.  

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades: 

1) Em uma cultura de bactérias, o número delas aumenta a taxa de 20% por 

minuto. Quanto crescerá esse número em 8 minutos?  

            R: 83,22% 

2) Uma seringa retira, de cada vez, 2% de remédio de um frasco. Depois de 10 

vezes, quanto restará do remédio inicialmente existente no frasco? 

             R: 81,7% 

3) O número de torcedores de um time de futebol diminui 6% ao ano. Depois de 12 

anos, quanto restará dos torcedores inicialmente existente?  

            R: 47,6% 

4) Se a população do Brasil continuar crescendo a taxa de 1,32% ao ano, qual serás 

seu crescimento na próxima década? 

            R:14,01 % 

5) Qual é a taxa de juros mensal equivalente a uma taxa de juros anual de 130%? 
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            R: 7,2% 

 

Análise das atividades 

         Nesta interaula estavam presentes 6 estudantes, nos quais apenas 5 cinco 

participaram do desenvolver das atividades. Os que participaram demonstraram 

dificuldades em interpretar o problema, faziam uso das “fórmulas” apenas mediantes 

auxílio, não observam a relação que deve existir entre o tempo e a taxa e a 

incompreensão de termos como “ década, bimestre, semestre, etc.”  

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

 

INTERAULA III 

Data: 18/04/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar atividades propostas pela professora regente em avaliação, com 

intuito de potencializar a compreensão do conceito de matemática financeira. 

- Amenizar as dificuldades encontradas na resolução destas atividades. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades 

1) Quanto receberá a quantia de R$1600,00, aplicada a juros simples, com taxa de 

2,5% ao mês, ao final de 1 ano e 3 meses? 

R: R$600,00 

2) (UFMG) A quantia de R$15000000,00 é emprestada a uma taxa de juros de 

20% ao mês. Aplicando-se juros compostos, o valor que deverá ser pago para 

quitação da dívida seis meses depois é: 

R: R$ 44 789 76,00 

3) Por quanto tempo o capital de R$600,00 deve ser aplicado a juros compostos á 

taxa de 6% ao mês para que o montante produzido seja R$902,18? 
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R: Aproximadamente 7 meses 

4) Uma pessoa deseja aplicar R$10 000,00, a juros compostos e, no fim de três 

meses, obter um montante de R$11248,64. Qual deve ser a taxa de juros? 

R: 4,16% 

5) (UFMG) Um investidor aplicou R$500000,00. As taxas de juros foram 25% no 

primeiro mês e 28% do segundo mês. Nessas condições, o valor acomulado, ao 

final desses dois meses é: 

R: R$ 1 024 000,000 

6) (PUC- SP) Descontos sucessivos de 20% e 30% são equivalentes a um único 

desconto de: 

R: 56% 

7) (UEL - PR) Em uma liquidação os preços dos artigos de uma loja são reduzidos 

de 20% de seu valor. Terminada a liquidação e pretendendo voltar aos preços 

originais, de que porcentagem devem ser acrescidos os preços da liquidação? 

R: 125% 

8) (UFPR) Numa turma A de 48 alunos, 8 foram reprovados, numa turma B de 40 

alunos, 5 foram reprovados. A razão entre as taxas de porcentagem de 

reprovação de A para B é?  

R: 1,33 ou 4/3 

9) (UDESC) De 150 candidatos que participaram de um concurso 60 foram 

aprovados. Isso significa que a porcentagem dos alunos reprovados é de: 

R: 60% 

10) Uma bomba retira, em cada sucção, 3% da água de um poço. Depois de 20 

sucções, quanto restará da água inicialmente existente no poço? 

R: 54,38% 

11) Qual é a taxa de juros mensal equivalente a uma taxa de juros anual de 150%? 

R: 7,9% 

12) (UNIRIO-RJ) Para comprar um tênis de R$70,00, Renato deu um cheque pré-

datado de 30 dias no valor de R$74,20. A taxa de juros cobrada ao mês foi de: 
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R: 6% 

Análise das Atividades 

    Esta interaula foi proposta a partir de observações feitas durante a resolução das 

atividades na avaliação, na qual percebi equívocos com relação a interpretação das 

fórmulas de juros composto e juros simples, por exemplo, trocaram as informações, 

o que era capital virou montante e assim vice versa, com isso evidencia a não 

compreensão das informações propostas nas atividades.  Uma das outras atividades 

estavam relacionadas a atividade 3, esta foi desenvolvida por poucos estudantes, 

pois envolvia o conceito de logaritmo, mas existem outros caminhos para solucionar 

a mesma atividade. Com isso, ressalto que estavam presentes 5 estudantes durante a 

interaula, no quais participaram das indagações, me contaram como pensaram em 

resolver e assim houve as trocas de informações, o que julgo extremamente 

relevante considerando a aprendizagem deste conceito. Ao explanar para eles a 

minha forma de interpretar e as formas de resolver, os estudantes conseguiram 

observar os seus erros e com isso amenizar algumas dúvidas.  

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

 

INTERAULA V 

Data: 25/04/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar os conteúdos trabalhados em aula, mais específico o conceito de 

matemática financeira, sendo estes: Fator de atualização, juros simples, juros 

compostos e taxa de equivalência. 

- Propor atividades que potencializam a compreensão destes conceitos. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades: 

1) Após quanto tempo a taxa de 4% ao mês, a aplicação de R$1 000,00 rendeu 

juros de R$ 170,00 no sistema de juros compostos? 

              R: Aproximadamente 4 meses 
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2) Qual será o montante produzido pelo capital de R$20 000,00, aplicado a 

juros compostos, a taxa de 20% ao ano. durante 6 meses? 

              R: R$ 21.908,90 

3) Por quanto tempo deve ser colocado um capital de R$ 5 000,00, a taxa de 8% 

ao ano, a fim de produzir um montante de R$12 000,00? 

             R: Aproximadamente 11 anos 

4) Sobre o valor de uma certa compra foram feitos dois abatimentos sucessivos 

de 10% e 15%. Calcule o desconto único que substituiria os dois 

abatimentos. 

             R: 23,5% 

5) Na reprodução de uma figura, a primeira cópia obtida reduziu em 30% a área 

desta figura. A seguir, esta cópia foi reproduzida com ampliação de 40%. A 

área da figura obtida na segunda cópia, comparada com a área da figura 

original é: 

a) 98% maior 

b) 90% maior 

c) Exatamente igual 

d) 2 % menor 

              R: Alternativa d 

6)  Comprei 60 CD’s. Gravei 30% deles com músicas sertanejas e o restante 

com Bossa nova. Quantos CD’s foram gravados com Bossa nova? 

   R: 42 CD’s 

7) Pedro aumentou sua produção mensal de balas de chocolate em 15%. 

a) Qual o fator de aumento de sua produção? 

                   R:1,15 

b) Sabendo que sua produção era de 400 balas, qual a sua nova 

produção? 

                  R:  460 balas 

8) Em três meses seguidos foi descontado do salário de Mônica um percentual 

de 5% em cada mês. Qual a taxa acumulada de desconto no trimestre? 

     R: 14% 

9) Emprestei R$ 5.500,00 durante 120 dias e recebi juros de R$ 55,00. Qual a 

taxa mensal aplicada? 



                                                           Programa Institucional de Bolsa  de Iniciação à Docência - PIBID 

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui 

 

 

    R: 0,25% ao mês 

10) Um apartamento é vendido, á vista, por R$ 220.000 , 00. Caso o comprador 

opte por pagar em uma única parcela após certo período de tempo, o vendedor 

exige R$ 61 618,59 como juros, pois quer ganhar 2,5 % a. m. Qual é o prazo de 

financiamento na hipótese acima?  

           R: Aproximadamente 10 meses 

Análise das Atividades 

      Após a entrega dos resultados das avaliações e ao notar que menos de 10 % da 

turma teve um rendimento satisfatório, optei por planejar atividades que tivessem 

como foco as principais dificuldades dos estudantes, para assim amenizar as 

dúvidas. Durante a interaula estavam presentes 5 estudantes, propôs que estes 

tentassem desenvolver estas atividades sem o meu auxílio, para depois realizar a 

correção no quadro, considerando que a principal dificuldade deles é interpretar os 

dados da atividade. Consegui com que eles resolvessem as atividades porém quase 

sempre com o meu auxílio, tinha que ser feita a leitura da atividade e instigar 

algumas conclusões. Nota-se também a dificuldade que há em encontrar o tempo 

quando falamos em juros compostos, pois os estudantes não observam a relação com 

a operação de logaritmo.  

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

 

INTERAULA VI 

Data: 02/05/2017 

 

Objetivo(s) 

● Retomar atividades propostas em sala de aula, estas atividades abordavam o 

conceito de matemática financeira, sendo estes: Fator de atualização, juros 

simples, juros compostos e taxa de equivalência. 

● Amenizar as dificuldades 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 
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Atividades: 

1) Qual a taxa anual equivalente a 8% ao semestre? 

          R: 16,64 % 

2) Qual a taxa anual equivalente a 0,5% ao mês? 

          R: 6,17% 

3) Calcule o montante de um capital de R$ 600,00 aplicado a juros compostos, 

durante 1 ano à taxa de 3,5% ao mês? 

           R: R$ 906,64 

4)  Qual o montante de um principal de R$ 15 000,00 no fim de 1 ano, como 

juros de 12 % a.a/a.t? 

         R: R$ 23.602,79 

5) João tomou um empréstimo de R$ 900,00 a juros compostos de 10% ao mês. 

Dois meses depois, João pagou R$600,00 e um mês após liquidou o 

empréstimo. O valor desse último pagamento foi em reais aproximadamente?  

         R: R$ 537,90 

Análise das Atividades 

    Optei por utilizar as atividade propostas pela professora regente da turma, pois 

acredito que algo relevante, considerando que durante a aula o tempo é restrito  para 

realizar algumas indagações. Após a última interaula observei o quanto os estudantes 

estão dependentes da minha explicação e do meu auxílio, Com isso, propôs uma “ 

brincadeira” que quem resolvesse mais atividades corretamente ganharia uma 

recompensa. Para isso optei pelas primeiras cinco atividades propostas na aula 

anterior, explanei no quadro uma tabela no qual cada estudante deveria por suas 

respostas, após o tempo necessário para a resolução das mesmas, fiz a correção no 

quadro e os mesmos puderam observar seus erros, apenas uma estudantes fez as 

cinco atividades corretamente, houve erros com relação a conversão de tempo e de 

taxa, assim como os outros 3 estudantes presentes não acertaram a atividade 5, pois 

não entenderam o que era proposto. Diante do exposto, saliento a importância de 

propor atividades diferenciadas, para que talvez assim possa “atrair” mais a atenção 

dos estudantes. Esta atividade foi proveitosa e os estudantes estavam participativos.  

Referências 
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DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011 

INTERAULA VII 

Data: 23/05/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar os conceitos trabalhados em aula, em especial, o conceito 

de estatística (tabelas de frequência); 

- Amenizar as dificuldades 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades 

1) Ao pesquisar os “pesos de seus alunos do 6° ano, um professor obteve os 

resultados seguintes: 

 

38 40 45 42 45 40 

43 38 45 45 40 41 

41 38 46 32 48 46 

42 43 44 50 38 40 

 

Organize esses dados em uma tabela de classes de amplitude 4kg com 

frequência absoluta e frequência relativa em 
𝑎

𝑎
 e %; 

Solução: 

 

Classes - pesos Frequência 

absoluta 

Frequência 

relativa 
𝑎

𝑎
 

Frequência 

relativa % 

32→36 1 1

24
 

4,17% 

36→40 4 4

24
 

16,67% 
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40→44 10 10

24
 

41,67% 

44→48 7 7

24
 

29,17% 

48→52 2 2

24
 

8,33% 

Toltal 24  100% 

 

2) Os dados extraídos da Folha de São Paulo em 01/2011 apresentam quanto 

os bancos dos montadoras tem a receber de cerca de 57 mil clientes que 

financiaram carros com correção pelo dólar e ainda não quitaram a dívida. 

Com base nesses dados, construa o gráfico de colunas verticais: 

 

BANCOS SALDO DEVEDOR US$ 

Volkswagem 100 milhões 

Fiat 100 milhões 

GM 150 milhões 

Ford 200 milhões 

 

Solução: 

 

 

 

 

 

 

 

 

3) As alturas dos 40 alunos de uma classe estão indicadas na tabelas a seguir e a 

complete: 
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Altura (cm) Frequência 

absoluta 

Frequência relativa % 

[146;150] 4 10 

[150;154[ 7 17,5 

[154;158[ 10 25 

[158;162[ 5 12,5 

[162;166[ 8 20 

[166;170[ 6 15 

 

Solução: Em negrito 

Análise das Atividades 

Os estudantes não estavam presentes nesta interaula! 

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011 

 

 

INTERAULA VIII 

Data: 30/05/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar o conceito de medidas de tendência central desenvolvida em aula. 

- Propor atividades que propicie a compreensão deste conceito; 

- Amenizar as dificuldades. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

 

Resumo: 

Média: 
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

𝑎ú𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎
 

Moda: Elemento que mais se repete 

Mediana: 

Par: 
𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎

2
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Ímpar:
𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 𝑎𝑎 𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎𝑎 +1

2
 

 

Atividades: 

1) O Brasil é um dos países com maior número de vítimas decorrentes 

de acidentes de trânsito. Dentre os diversos fatores que potencializam 

a ocorrência desses acidentes estão a embriaguez ao volante e a falta 

de respeito às sinalizações de trânsito. Em 2010, no estado do Paraná, 

por exemplo, foram registrados 43 800 acidentes com  vítimas, 

resultando em um total de 1905 vítimas fatais e 56 927 não fatais. 

a) Em média, quantos acidentes de trânsito com vítimas ocorrem mensalmente 

no paraná em 2010? 

 R:3 650 

b) É correto afirmar que a cada acidente com vítima no PAraná, em 2010, 

registra-se em média 1,3 vítimas? Justifique. 

R: SIM 

2) Abaixo está apresentada a quantidade de alunos matriculados em cada ano do 

Ensino Médio, em certa escola. 

 

Ano Número de turmas Total de alunos 

1° 5 148 

2° 4 125 

3° 2 x 

 

a) Sabendo que o 3° ano têm em média 34 alunos por turma, quantos 

alunos estão nest ano? 

                        R: 68 

b) Qual ano possui a maior média de alunos por turma? 

                        R: 3° ano 

c) Escolhendo aleatoriamente um aluno do Ensino Médio dessa escola, 

qual é a probabilidade de ele ser do 2° ano? E de não ser do 1° ano? 

       R: 36,66 % e 56,6% 
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Análise das Atividades  

Nesta interaula estavam presentes 2 estudantes, nos quais apresentam dificuldade na 

compreensão da definição do conceito, diante disso optei por retomar alguns 

exemplos propostos pela professora regente em aula. Após propôs as atividades, nas 

quais resolveram sem muitas dificuldades, a principal dificuldade é a não 

compreensão do conceito de mediana. Com relação a elementos pares e ímpares.  

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

SOUZA, J. Novo Olhar Matemática. FTD. São Paulo, 2013.  

 

 

INTERAULA IX 

Data: 12/06/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar conceitos trabalhado no trimestre, em especial, o conceito de 

matemática financeira (fator de atualização, equivalência, juros simples e 

compostos)  e estatística (variável. tabelas de frequências e construção de 

gráficos)  

- Amenizar as dificuldades; 

- Potencializar a compreensão dos mesmos. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Relembrando: 

 

 

 

FATOR 
 

F=1+i       
i=F-1 / F>1         
aumento 

Fator 
acumul
ado:F1

 

Matemática Financeira 
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Sabemos também que para encontrarmos os juros e o montante fizemos: 

M=C+J 

J=M-C 

 

 

 

Variável 

Qualitativa 

Quantitativa 

 

 

Nominal 

Ordinal 

Discreta  

Continua 

Estatística 

EQUIVALÊNCIA 1+I = (1+i)^t 

Taxa anual 

JUROS COMPOSTOS 
M= C . (1+i)^t 

multiplicação 

potência 

JUROS 

SIMPLES 

J= C . i . t 

taxa (dividir por 

Tempo (relacionado com a taxa) 
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Atividades de revisão: 

1) Em uma liquidação os preços dos artigos de uma loja são reduzidos em 20% 

do seu valor. Terminada a liquidação e pretendendo voltar aos preços 

originais, de que porcentagem devem ser acrescidos os preços da liquidação? 

            R:125% 

2) Uma loja de eletrodomésticos está oferecendo um desconto de 14% nas 

compras feitas com pagamento à vista. Qual o valor de uma geladeira de 

R$1200,00 na promoção oferecida? 

            R: R$1.032,00 

3) Uma mercadoria que custava R$450,00 sofreu um reajuste de 15% de acordo 

com a inflação do período. Qual é o seu preço atual? 

            R: R$ 517,50 

4) (Juros simples) Qual o juro produzido por um capital de R$2000,00 en 4 

meses a taxa de 2% a.m.? 

           R: R$160,00 

5) (Juros simples) Calcular o capital que em 1 ano 2 meses e 20 dias, aplicados 

a taxa de 3% a.m. rende R$352,00?  

           R:R$800,00 

6) (Juros simples) À taxa anual esteve colocado o capital de R$2400,00, para 

em 1 ano e 4 meses, renda R$800,00? 

          R: 2,08% 

FREQUÊN
 
ABSOLUTA (FA): número de vezes que 

a variável é citada 

 

 

Tabela de frequência: Mostra a variável e 
suas realizações (com FA e FR) 

Variável quantitativa (Peso, Dividir em 

Amplitude: Maior valor 
- Menor valor

 Construção 
gráfica 

Se
gmen
tos 
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7) (Juros compostos) Um investidor aplicou R$25000,00 em um banco que 

paga 3%a.m. Após certo período de tempo, ele recebeu R$35644,02, estando 

neste valor incluído os juros creditados e o capital investido. Em quantos 

meses o dinheiro foi aplicado? 

           R: 12 meses 

8) (Juros compostos) Qual a taxa de juros mensal paga por uma instituição onde 

o aplicador recebeu, após 2 anos, o montante de R$45666,57, sendo 

R$25666,57 referente ao juro?  

            R:51,11% 

 

 

Análise das Atividades 

Nesta interaula estavam presentes 4 estudantes, dos quais estavam em PPDA. Sendo 

assim, as atividades e o relembrando foram feitos a partir de alguns observações 

feitas em aula das dificuldades que os mesmos têm em compreender os conceitos 

propostos durante o trimestre. Os estudantes estavam participativos e interessados, 

porém ressalta-se muitas lacunas com relação a compreensão do conceito. Muitos 

deles não interpretam o problema e assim consequentemente não conseguem 

resolver questões envolvendo o conceito de matemática financeira.  

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

 

 

INTERAULA X 

Data: 20/06/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar o conceito de estatística, especialmente o conceito de desvio 

médio, variância e desvio padrão. 

- Propor atividades que propiciem a compreensão deste conceito, assim 

como amenizar dúvidas. 
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Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades: 

1)      Uma ONG (organização não governamental) realiza semanalmente uma 

pesquisa de preço de combustível em 6 postos. A seguir, estão apresentados os 

preços das gasolinas nesses postos em duas semanas consecutivas. 

  

Semana/ Posto A B C D E F 

1° 3,57 3,58 3,61 3,59 3,60 3,59 

2° 3,60 3,63 3,64 3,61 3,63 3,61 

 

a)      De quantos por cento, aproximadamente, foi a diferença entre o menor e o 

maior preço pesquisado em cada semana? 

R: 1° semana: 1,12 % 

 2° semana: 1,11% 

b)      Qual é o preço médio da gasolina na 1° semana? E na 2° semana? 

R: R$3,59, R$3,62 

c)       Para cada semana, calcule o desvio médio, a variância e o desvio padrão em 

relação ao preço do litro da gasolina. 

2)      Em certo concurso, foram aprovados os candidatos que obtiveram, no 

conjunto de 3 provas, nota média superior a 60 pontos e desvio padrão inferior a 

5 pontos. Uma candidata que obteve 54,68 e 61 pontos nas provas foi aprovada 

nesse concurso? Justifique. 

R: Não, pois a média é superior a 60 pontos, mas o desvio padrão é 

superior a 5 pontos e não inferior. 

  

Análise das Atividades 

    Nesta interaula estavam presentes 2 estudantes, dos quais não apresentam 

dificuldades em obter o desvio médio, a variância e o desvio padrão. Com isso, 

desenvolveram as atividades de forma correta. Nota-se apenas a incompreensão com 

relação a fazer ou não a média ponderada.  

Referências 

SOUZA, J. Novo Olhar Matemática. FTD. São Paulo, 2013.  



                                                           Programa Institucional de Bolsa  de Iniciação à Docência - PIBID 

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui 

 

 

 

 

INTERAULA XI 

Data: 27/06/2017 

 

Objetivo(s) 

- Retomar os conceitos trabalhados em aula, em especial o conceito desvio 

médio, variância e desvio padrão. 

- propor atividade que potencializam a compreensão destes conceitos 

- Amenizar dificuldades 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades: 

1) O histograma mostra o resultado de uma pesquisa sobre altura (em 

centímetros) entre alunos de uma classe. Vamos calcular o desvio padrão 

dessa variável. 

 

Altura 

153 ⊢159 

Alunos 

2 

159⊢165 5 

165⊢171 8 

171⊢177 6 

177⊢183 4 

 

R: 169,2 cm 

2) Em uma classe as notas obtidas pelos alunos foram agrupadas da seguinte 

maneira: 

 

Notas 

0⊢  2 

Alunos 

1 

2⊢4 6 

4⊢6 9 
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6⊢8 8 

8⊢10 6 

Calcule a média, a moda, a mediana e o desvio padrão. 

R: média: 5,8; moda: 5,0; mediana: 5,0; desvio padrão:2,23; 

Análise das Atividades 

Estavam presentes 3 estudantes, está interaula doi proposta e elaborada a partir de 

algumas observações feitas nas monitorias, pois os estudantes não compreendem a 

média ponderada, assim como não compreende o objetivo de se multiplicar a 

quantidade de alunos pelo ponto médio.  

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

 

 

INTERAULA XII 

Data: 04/07/2017 

  

Objetivo(s) 

- Retomar os conceitos de estatística, mais especificamente, o conceito de 

moda, mediana, média, variância e desvio padrão; 

- Propor atividades que potencializam a compreensão deste conceito; 

- Amenizar dificuldades. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades: 

1) Uma amostra de gaúchos foi investigada em relação ao consumo de sal 

diário, obtendo o seguinte: 

 

Gaúcho Consumo (g) 
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A 10 

B 13 

C 17 

D 9 

E 8 

F 11 

G 13 

H 7 

 

         Determine o consumo médio, o consumo modal e o consumo mediano. 

         R: Consumo médio:11g 

              Consumo modal: 13g 

           Consumo mediano: 10,5g 

 

2) Um levantamento realizado em uma amostra de pessoas normais, segundo a 

quantidade de hemoglobina (g/ 100 ml) existente no sangue forneceu os seguintes 

resultados: 

 

13,5 12,5 10,6 15,1 11,7 12,9 12,8 9,4 14,9 12,0 

 

    Calcule o desvio padrão e o coeficiente de variação. 

    R: Desvio padrão:1,67 

          Coeficiente de variação: 2,7864 

 

 3) Os valores a seguir representam a quantidade de aviões que decolaram por hora 

durante as 10 primeiras horas de certo dia: 

 

33 34 27 30 28 26 34 23 14 31 

 

    Logo, levando em consideração somente essas 10 horas, pode-se afirmar 
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corretamente que: 

(a) o número médio de aviões que decolaram por hora é igual a 27. 

(b) O número mediano de aviões que decolaram por hora é igual a 29. 

(c) Em 50% das horas o número de aviões que decolaram por hora ficou abaixo 

da média. 

(d) O número mediano de aviões que decolaram por hora é 27. 

     R: Alternativa b 

Análise das Atividades 

  Estavam presentes 2 estudantes, em um primeiro momento retomamos o conceito de 

média, moda e mediana, pois os mesmos já faziam confusão com relação ao conceito 

de desvio médio, variância e desvio padrão. Após propôs as atividades, no qual foram 

resolvidas sem muitas dificuldades, as mesma concentram-se em observar a mediana 

e diferenciar quando os dados são pares ou ímpares.  

Referências 

APROVA CONCURSOS. <https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-

concurso/questoes/prova/ESAF+-+2016+-+ANAC+-+Analista+Administrativo+-

+Conhecimentos+B%25C3%25A1sicos+-

+%25C3%2581reas+1+e+2/disciplina/Racioc%25C3%25ADnio+L%25C3%25B3gic

o>. Acesso em 01 de julho de 2017. 

 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

 

INTERAULA XIII 

Data: 10/07/2017 

  

Objetivo(s) 

- retomar o conceito de estatística, especialmente o conceito de média, moda, 

https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/questoes/prova/ESAF+-+2016+-+ANAC+-+Analista+Administrativo+-+Conhecimentos+B%25C3%25A1sicos+-+%25C3%2581reas+1+e+2/disciplina/Racioc%25C3%25ADnio+L%25C3%25B3gico
https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/questoes/prova/ESAF+-+2016+-+ANAC+-+Analista+Administrativo+-+Conhecimentos+B%25C3%25A1sicos+-+%25C3%2581reas+1+e+2/disciplina/Racioc%25C3%25ADnio+L%25C3%25B3gico
https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/questoes/prova/ESAF+-+2016+-+ANAC+-+Analista+Administrativo+-+Conhecimentos+B%25C3%25A1sicos+-+%25C3%2581reas+1+e+2/disciplina/Racioc%25C3%25ADnio+L%25C3%25B3gico
https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/questoes/prova/ESAF+-+2016+-+ANAC+-+Analista+Administrativo+-+Conhecimentos+B%25C3%25A1sicos+-+%25C3%2581reas+1+e+2/disciplina/Racioc%25C3%25ADnio+L%25C3%25B3gico
https://www.aprovaconcursos.com.br/questoes-de-concurso/questoes/prova/ESAF+-+2016+-+ANAC+-+Analista+Administrativo+-+Conhecimentos+B%25C3%25A1sicos+-+%25C3%2581reas+1+e+2/disciplina/Racioc%25C3%25ADnio+L%25C3%25B3gico
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mediana, desvio padrão. 

- Potencializar a compreensão deste conceito. 

- Amenizar as dúvidas. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Atividades: 

1) As idades dos 11 alunos de uma turma de matemática são respectivamente 

iguais a: 

                   11; 11; 11; 12; 12; 13; 13; 13; 13; 15; 16 

              A moda e a mediana desses valores são?  

R: Moda: 13 anos 

     Mediana: 13 

2) Numa empresa vinte operários têm salário de R$ 4.000,00 mensais, dez operários 

têm salário de R$ 3.000,00 mensais e trinta operários têm salário de R$2.000,00 

mensais. Qual é o salário médio desse operários?  

R: R$ 2.833,33 

3) O salário-hora de cinco funcionários de uma companhia são: R$77,00 ; R$90,00; 

R$83,00 ; R$142,00; R$88,00. 

Determine a média e a mediana: 

R: R$96,00 e R$ 88,00 

4) Um órgão do governo do estado está interessado em determinar padrões sobre o 

investimento em educação, por habitantes, realizado pelas prefeituras. De um 

levantamento de dez cidades, foram obtidos os valores da tabela abaixo:  

 

Cidade A B C D E F G H I J 

Investimento 25 16 14 10 19 15 19 16 19 18 

 

a) Calcule a média das observações 

      R: 17,1 

b) Receberão um programa especial as cidades com valores de investimento 

inferiores a média menos duas vezes o desvio padrão. Alguma cidade 

receberá o programa?  
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       R:  Nenhuma cidade receberá o programa especial, pois nenhuma cidade 

apresentou valor de investimento inferior a 9,18. 

 

Análise das Atividades 

 Nesta interaula estavam presentes 7 estudantes. Vale ressaltar que as atividades 

propostas foram elaboradas a partir das principais dificuldades observadas nas 

monitorias. Os estudantes apresentam dificuldade em compreender o significado do 

que é uma moda, uma média e uma mediana. Com isso, em um primeiro momento foi 

feita um retomado destes conceito para após propor as atividades. As atividades 

foram resolvidas mediante a minha explanação, explicitando a dificuldade em 

interpretar os dados dos problemas. Como está interaula foi proposta um dia antes da 

avaliação, me dispus a fazer algumas atividades que já haviam feito em aula, sendo 

estas atividades escolhidas pelos estudantes presentes. 

Referências 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS. Disponivel em 

<www.ime.unicamp.br/~hlachos/Gabarito%20Exmplo%201.do>. Acesso em 9 de julho 

de 2017.  

 

SOUZA, J. Novo Olhar Matemática. FTD. São Paulo, 2013.  

 

  

  

INTERAULA XIV 

Data: 08/08/2017 

  

Objetivo(s) 

● Retomar o conceito de geometria plana, especialmente área de figuras planas, 

http://www.ime.unicamp.br/~hlachos/Gabarito%20Exmplo%201.do
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trabalhados em aula; 

● Propor atividades que potencializam a compreensão deste conceito; 

● Amenizar as dificuldades. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Metodologia: Aula expositiva e dialogada 

Recurso didático: quadro branco e pincéis 

Dinâmica: 

1° momento: Refazer as atividades propostas pela professora regente com intuito de 

amenizar dúvidas; 

2° momento: Propor atividades que potencializam a compreensão do conceito de 

geometria plana; 

3° momento: Conferir a resolução das atividades propostas. 

 

Atividades propostas pela professora regente: 

1) Calcule a área de um losango cujo perímetro mede 120 cm e sua diagonal 

maior tem 48 cm.  

   R: 864𝑐𝑐2 

2) Calcule a área do trapézio: 

 

R: 84𝑐𝑐2 

 

3) Calcule as dimensões de um retângulo que tem área de 32 𝑎𝑎
2
 e perímetro de 

24 𝑎𝑎. 

 R: 8 cm e 4 cm 

 

4) Calcule a área de cada uma das figuras: 
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a) R: 38 𝑎𝑎
2
 

b)         R: 18,97 𝑎𝑎
2
 

c)  R: 2 𝑎𝑎
2
 

 

Atividades propostas pela pibidiana: 

5) Em um triângulo retângulo, um dos catetos mede 16 metros. Determine, em 

metros, a medida da hipotenusa, sabendo que a medida desta excede a medida do 

outro cateto em 8 metros. 

R: 20 m 

 

6)  Um terreno tem a forma de um trapézio retângulo ABCD, conforme mostra a 

figura a seguir e as seguintes dimensões: 

     AB= 25 m, BC= 24 m, CD=15 cm 
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a) Se cada metro quadrado desse terreno vale R$ 50,00, qual é o valor total do 

terreno? R: R$ 24.000,00 

b) Devido o trapézio ABCD em quatro partes de mesma área por meio de três 

segmentos paralelo ao lado BC. Faça uma figura para ilustrar sua resposta, 

indicando nela as dimensões das divisões no lado AB. 

   R:  

 

Análise das Atividades 

  Nesta interaula estavam presentes 2 estudantes, em um primeiro momento propus 

para estes que fizessem a resolução das atividades propostas pela professora regente, 

considerando que durante as monitorias percebeu-se a dificuldade em resolver as 

mesmas, ou seja, os estudantes apresentam dificuldade em interpretar as atividades, 

sendo assim não observam qual desenvolvimento deve se fazer. Assim, foi feita a 

leitura oral das atividades, instigando a observação dos dados. Em um segundo 

momento propus duas atividades semelhantes às que já haviam sido resolvidas, porém 

necessitavam de uma  interpretação, os estudantes não resolveram sozinhos, com isso 

salienta-se a dificuldade dos mesmos com relação a interpretação, assim como 

salienta-se que estes conceitos já foram vistos no Ensino Fundamental e é proposto no 

Ensino Médio como uma revisão para geometria espacial.  

Referências 

ATIVIDADES COMPLEMENTARES. Disponivel em 

<http://professorwaltertadeu.mat.br/CP2VEST61ProbGeomPlana.pdf>. Acesso em 7 

de agosto de 2017. 

 

DANTE. Tudo é Matemática. São Paulo; Editora Ática,3ª edição, 2011. 

  

  

http://professorwaltertadeu.mat.br/CP2VEST61ProbGeomPlana.pdf
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INTERAULA XV 

Data:15/08/2017 

  

Objetivo(s) 

● Retomar conceitos trabalhados em sala de aula, especialmente o conceito de 

geometria espacial. 

● Refazer atividades propostas pela professora regente, com intuito de 

amenizar dúvidas e potencializar a compreensão do conceito de geometria 

espacial. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Metodologia: Aula expositiva e dialogada 

Recurso didático: livro didático 

Dinâmica: 

1° momento: Propor que os estudantes façam as atividades propostas pela professora 

regente, neste momento sem meu auxílio; 

2° momento:  Fazer a leitura das atividades, instigando para que os estudante contem 

como resolveram, para que assim observem as possíveis formas de resolver o 

mesmo problema. 

 

Atividades 

1) Qual é o número de faces de um poliedro convexo que possui 10 vértices e 

15 arestas?  

          R: 7 faces 

 2) Observe o poliedro: 



                                                           Programa Institucional de Bolsa  de Iniciação à Docência - PIBID 

Subprojeto Matemática – Campus Itaqui 

 

 

 

a) Esse poliedro é convexo ou não convexo? 

        R: Não convexo, pois é possível traçar uma reta que corta esse poliedro em 

mais de dois pontos. 

b) Determine o número de vértices, arestas e faces desse poliedro: 

          R: 9 vértices, 16 arestas e 9 faces. 

c) Nesse poliedro a relação de Euler é válida? Justifique. 

       R: V+F=A+2 

            9+9=16+2 

               18=18 ( é válida) 

      3) Um poliedro convexo de 16 arestas e 9 vértices é formado apenas por faces 

triangulares e quadrangulares. Determine o número de faces triangulares e 

quadrangulares desse poliedro? 

     R: 4 faces triangulares e 5 quadrangulares 

   4) Em um poliedro convexo, o número de arestas é o dobro do número de vértices. 

Quantos vértices, arestas e faces tem esse poliedro, sabendo que todas as suas faces 

são triangulares? 

     R: 6 vértices, 12 arestas e 8 faces 

    5) Um poliedro convexo possui duas faces octogonais e oito faces quadradas. 

Qual é o número de vértices e arestas desse poliedro? 

     R:  16 vértices e 24 arestas 

      6) De um poliedro convexo de 12 vértices, partem 5 arestas de cada vértice. 

Determine o número de faces e arestas desse poliedro. 

    R: 20 faces e 30 arestas 

Análise das Atividades 
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 Nesta interaula estavam presentes 4 estudantes, porém apenas 2 estavam interessados 

na resolução das atividades, o que se tornou um problema, pois os 2 que não estavam 

interessados atrapalharam o desenvolvimento do planejamento. Nota-se nas 

monitorias que os estudantes não conseguem imaginar os poliedros, assim como não 

diferenciam os poliedros dos polígonos, como uma figura plana e outra espacial o que 

dificuldade a compreensão e interpretação das atividades. Assim foram feitas algumas 

indagações a partir da leituras oral das atividades.  

Referências 

SOUZA, J. Novo Olhar Matemática. FTD. São Paulo, 2013.  

  

  

INTERAULA XVI 

Data: 22/08/2017 

  

Objetivo(s) 

● Potencializar a compreensão do conceito de geometria plana; 

● Propor atividades que potencializam a compreensão do conceito de 

geometria plana; 

● Amenizar as dificuldade. 

Desenvolvimento da práxis pedagógica 

Metodologia: Aula expositiva e dialogada 

Recurso didático: folha de atividades 

Dinâmica: 

1° momento: Propor 6 atividade e disponibilizar um tempo para que os estudantes 

resolvam e amenizem as dúvidas; 

2° momento: conferir a resolução das atividades no quadro branco. 

 

Atividades:  
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1) Se dobrarmos convenientemente as linhas tracejadas das figuras a seguir, 

obteremos três modelos de figuras espaciais cujos nomes são: 

 

a) tetraedro, octaedro e hexaedro. 

b) paralelepípedo, tetraedro e octaedro. 

c) octaedro, prisma e hexaedro. 

d) pirâmide, tetraedro e hexaedro. 

e) pirâmide pentagonal, prisma pentagonal e hexaedro. 

R: alternativa e 

2) Um poliedro convexo possui 10 faces com três lados, 10 faces com quatro 

lados e 1 face com dez lados. Determine o número de vértices deste poliedro. 

            R: 21 

3) Um poliedro convexo possui duas faces pentagonais e cinco quadrangulares. 

O número de vértices deste poliedro é: 

            R: 10 

4) Um poliedro convexo de onze faces tem seis faces triangulares e cinco faces 

quadrangulares. O número de arestas e de vértices do poliedro é:  

            R: 19 e 10 

5) Um poliedro convexo é formado por 4 faces triangulares, 2 faces 

quadrangulares e 1 face hexagonal. O número de vértices desse poliedro é 

de: 

           R: 8 

6) Indique quantas faces possuem, respectivamente, nessa ordem, os sólidos 

numerados como I, II, III e IV a seguir: 
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a) 8, 6, 5, 6. 

 b) 8, 6, 6, 5. 

c) 8, 5, 6, 6. 

d) 5, 8, 6, 6. 

e) 6, 18, 6, 5. 

         R: alternativa a 

Análise das Atividades 

  Nenhum estudante estava presente nesta interaula. 

Referências 

Exercícios de Matemática - Poliedro. Disponivel em 

<http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/415/matematica_geome

tria_espacial_poliedro_exercicios.pdf> Acesso em 20 de agosto de 2017. 

 

SOUZA, J. Novo Olhar Matemática. FTD. São Paulo, 2013.  

  

  

  

  

INTERAULA XVIII 

Data:  

  

Objetivo(s) 

http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/415/matematica_geometria_espacial_poliedro_exercicios.pdf
http://projetomedicina.com.br/site/attachments/article/415/matematica_geometria_espacial_poliedro_exercicios.pdf
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Desenvolvimento da práxis pedagógica 

 

 

 

 

Análise das Atividades 

  

Referências 

 

  

  

  

 

 


