
 

 

Guia de Intervenção - MAT7_ 22GRM03 - Quantas pessoas podem 
participar do evento? 
 

Ao resolver o problema da Atividade Principal, os alunos(as) podem cometer 
alguns erros, devido à dificuldade de compreensão do problema, falta de 
domínio de algum conceito básico ou na dificuldade de visualização geométrica 
em questão.  

Tipos de erros  Intervenções 

Falta de compreensão do enunciado 
do problema. 
 

É comum que alguns alunos não 
compreendam de primeira o 
enunciado do problemas, é 
importante que seja lido novamente e 
se necessário dramatize a situação 
para que ele compreenda a comanda 
da atividade. Deixe claro que o 
problema pede que se determine a 
quantidade de pessoas que podem 
ser convidados ao evento. 

Os alunos(as) tentam “chutar” a 
quantidade de pessoas por metro 
quadrado. 

Mostre que essa informação pode ser 
descoberta de maneira prática, caso 
haja a possibilidade os alunos podem 
pesquisar na internet. O importante é 
esclarecer aos alunos que este valor 
pode variar de acordo com a 
compreensão de cada grupo, contudo 
é razoável uma variação entre 2 ou 3 
três pessoas. 

Dificuldade em decompor a figura.  Os alunos podem apresentar 
dificuldades em encontrar triângulos 
e quadriláteros na figura 
apresentada. Chamar atenção para as 
dimensões fornecidas pode ajudar a 
encontrá-las. Outro recurso possível é 
utilizar papel quadriculado (você pode 
imprimi-lo aqui!) 

Dificuldade em arredondar os valores 
obtidos. 

Pode-se utilizar dois recursos para 
determinar um valor inteiro para o 
problema, o arredondamento e o 
truncamento. 

No arredondamento, de acordo com a 
Resolução nº 886/66 do IBGE: 
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I) < 5 (menor que 5). Quando o primeiro 
algarismo a ser abandonado é 0,1,2,3 
ou 4, ficará inalterado o último 
algarismo que permanece. 

Ex.:  27,14 passa para 27,1 ou 27. 

II) > 5 (maior que 5). Quando o primeiro 
algarismo a ser abandonado é o 6,7,8, 
ou 9, aumenta-se em uma unidade o 
algarismo que permanece. 

Ex.: 13,87 passa para 13,9 ou 14.  

III) = 5 (igual a 5). Quando o primeiro 
algarismo a ser abandonado é 5, há 
duas soluções: 

A) Se após o 5 seguir, em qualquer casa, 
um algarismo diferente de zero, 
aumenta-se uma unidade ao algarismo 
que permanece. 

Ex.:  17,152 passa para 6,2. 

B) Se o 5 for o último algarismo ou após 
o 5 só se seguirem zeros, o último 
algarismo a ser conservado só será 
aumentado de uma unidade se for 
ímpar. 

Ex.:  14,75 passa para 14,8  

Observação: Nunca devemos fazer 
arredondamentos de sucessivos. 

 

Para melhor entendimento didático, 
quando o último primeiro algarismo a 
ser abandonado for 5, o último a 
permanecer aumenta em uma unidade. 

Ex.:  72,5 passa para 73 inteiros. 

 

O truncamento é a ação de truncar um 
determinado valor, aplicado 
principalmente em suas casas decimais. 
Ele ocorre quando ignoramos os valores 
de um determinado cálculo que possua 
uma quantidade maior de casas 
decimais do que a quantidade 
determinada para resolução do 
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problema. 

 
 
 
 
Buscando outras formas de resolver a Atividade principal: 
 
Professor(a), provoque os alunos a buscarem outras maneiras de realizar a 
atividade, deixe-os livre para desenvolverem suas estratégias de resolução, 
alerte-os para o fato de que a área do pátio pode ser subdividido de várias 
maneiras.  

Na discussão das soluções no painel de soluções busque convidar a 
participação dos  alunos que tiveram estratégias diferentes e também aqueles 
que porventura não tenham conseguido para que compartilhem até onde 
chegaram e provoque uma discussão do que impossibilitou a estratégia de 
funcionar para estes casos.  

Portanto, o professor(a) deve privilegiar um ambiente de colaboração e 
partilha de ideias durante a atividade para que haja uma diversidade boa de 
métodos de resolução. 
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