
 

 

Guia de intervenções 
MAT7_07NUM02/Representação fracionária e decimal 

 
Ao resolver a atividade principal da aula, os alunos podem cometer alguns erros. 
Veja possíveis intervenções para auxiliá-los. 

 

Opção 1 
 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

PARTE I e II: não reconhecer o 
numerador e o denominador na 
tabela, impossibilitando o processo 
de transformação da fração em 
número decimal ou vice-versa. 

Faça perguntas que levem os alunos a 
explorarem as informações contidas 
na tabela:  
 
“Qual número decimal já sabemos 
que Karina respondeu 
corretamente?” 
Essa pergunta fará com que o aluno 
atente para o acerto, que ajudará a 
entender qual fração está relacionada 
a esse número. 
 
“Qual fração está sendo 
representada pelo número 0,125? 
Qual é o seu numerador? Qual o 
seu denominador?” 
A partir da resposta, o aluno verificará 
que os numeradores estão 
organizados em colunas e os 
denominadores estão organizados 
em linha. 

PARTE I: aluno não consegue 
compreender como Karina conseguiu 
representar corretamente as frações 
em números decimais. 
 
 
 

Faça perguntas que faça os alunos 
compreenderem o processo de 
divisão do numerador pelo 
denominador, sem se utilizar do 
algoritmo da divisão 
necessariamente:  
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“Lembra-se com qual operação 
matemática a fração está 
relacionada?” 
Essa pergunta fará com que o aluno 
entenda que a fração representa 
também um quociente. 
 
“Ao dividir o numerador 2 pelo 
denominador 8, como você acha 
que Karina conseguiu a resposta 
0,25? Como posso relacionar isso a 
dinheiro?” 
O aluno será capaz de entender que 2 
está sendo dividido em 8 partes 
iguais. 

PARTE I: aluno não consegue 
visualizar inconsistências nos valores 
apresentados na tabela. 

Questione se os alunos perceberam 
que há valores repetidos na tabela.  
 
“Seis oitavos pode ter a mesma 
representação decimal que dois 
oitavos?”. “Por que não?” 
O aluno verificará que há 
representações erradas e facilitará a 
execução da tarefa.  

PARTE II: aluno não consegue 
compreender como 0,125 consegue 
ser representado como um oitavo, 
dificultando a perceber como 
representar os demais números 
decimais em fração.  

Faça perguntas que faça os alunos 
compreenderem a leitura dos 
números decimais e relacioná-los às 
frações decimais:  
 
“Como você pode fazer a leitura 
deste número decimal? Lembra-se 
das frações decimais? Como 
representá-lo em uma fração deste 
tipo?” 
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Opção 2 
 

Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

PARTE I e II: entender que o 
numerador da fração está 
representado pela coluna e o 
numerador está representado na 
linha.  
 
Exemplo:  = 0,25 

Circular pela sala, questionando quais 
frações estão sendo representadas 
corretamente na tabela. 

PARTE I: na fração decimal com 
denominador 100, ao tentar realizar o 
os processos da divisão, alunos não 
representam o décimo como zero. 
Exemplo:  

Questionar ao aluno:  
“Se você dividir 2 reais para 100 
pessoas, cada uma receberá 20 
centavos?” 
“Você acrescentou o zero e não deu 
pra dividir. Quando acrescenta 
outro zero, o que fazer?” 

PARTE I: ao finalizar a atividade, 
perceber que Karina obteve 6 acertos 
e dizer que a pontuação total dela foi 
6 pontos. 

Pedir para o aluno reler em voz alta o 
problema, a fim de que ele encontre, 
por si só, a seguinte informação: “a 
cada acerto, ela obteve 2 pontos” 

PARTE II: ao encontrar a fração 
decimal correspondente ao número 
decimal, colocar o valor do 
numerador e do denominador na 
tabela, sem simplificar as frações, o 
que irá impossibilitar completar a 
tabela adequadamente. 

Circular pela sala, perguntando aos 
alunos se aquela fração é irredutível. 
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