
 
 

Vamos fazer pesquisas na nossa aula! 
Você vai receber uma ficha de pesquisa com algumas perguntas e opções de 
resposta. Cada grupo de alunos ficará responsável por uma das perguntas da 
pesquisa, verificando as respostas dos colegas e calculando seu resultado. 
Depois, representarão os resultados usando frações e apresentarão aos colegas. 
Siga as etapas: 
1. Responda as perguntas da sua ficha de pesquisa. 
2. Separe a sua folha, recortando na parte indicada para que cada pergunta 
fique com um grupo. 
3. Recolha as respostas da pergunta que seu grupo ficou responsável. 
4. Com seu grupo, leia as respostas dos seus colegas e contem quantos votos há 
para cada opção. Anote os resultados com números fracionários, como vimos no 
exemplo da retomada. 
Atente: Há apenas um número fracionário que representa essa quantidade de 
votos? Se houver mais do que um, utilize sempre o que tem numerador menor (o 
número mais simples, que chamamos de forma simplificada). 
Depois de contabilizar os resultados, anotem em um cartaz para apresentar aos 
colegas suas conclusões. Você pode representar com um gráfico os resultados 
para que sejam mais facilmente compreendidos pelos colegas. 
No seu cartaz, é importante que haja: 
- A pergunta da pesquisa; 
- Uma ilustração e resumo dos resultados obtidos; 
- Os nomes dos componentes do grupo. 
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