
 

Guia de Intervenções 
MAT9_GRM02 - Múltiplos do byte 

 
Ao resolver a Atividade Principal, os alunos podem cometer alguns erros. Veja 
possíveis intervenções para auxiliá-los. 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Interpretar o texto do enunciado da 
atividade. 

- Esse tipo de dificuldade ocorre 
geralmente em alunos ansiosos. O 
professor pode prever certas 
situações como essa e, um 
agrupamento adequado de alunos 
pode resolver esse problema. Procure 
conhecer os assuntos de maior 
interesse pessoal do aluno e, se 
possível, tente relacionar o assunto a 
ser trabalhado com textos do 
interesse do aluno. 
Não descarte a hipótese do aluno 
desconhecer totalmente o contexto 
do problema, ou seja, pode ser que o 
aluno nunca tenha tido nenhum 
contato com computador e/ou 
unidades de informática e/ou seus 
múltiplos. 

- Interpretar a tabela.  - É um conhecimento prévio 
importante para todo o desfecho da 
atividade. Faça uma reflexão e, caso 
exista alunos na sua turma que tenha 
essa dificuldade, faça um 
agrupamento adequado para que 
esse aluno possa superá-lo. 
Dificuldades como essa, podem estar 
relacionada à carência de 
informações relacionadas aos anos 
anteriores e, novamente, deficiência 
na prática de leitura. 

- Iniciar a resolução da atividade.  - A atividade é uma ampliação da 
primeira, onde foram introduzidos os 
conceitos de bits e bytes. Agora, o 
aluno ampliará o seu conhecimento 
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de unidades da informática 
aprendendo a reconhecer os 
múltiplos do byte e irá aprender a 
realizar algumas conversões entre 
esses múltiplos. Sendo assim, 
provavelmente surgirá  dificuldades 
relacionadas ao entendimento de 
múltiplo e como relacionar a ideia de 
ser múltiplo na realização dos cálculos.  
 
Porém, num primeiro momento 
existe uma barreira a ser vencida, que 
é o significado dos prefixos K, M e G, 
que em contextos diversos 
representam, respectivamente, 103, 
106 e 109. Aqui, no estudo de 
unidades da informática, os prefixos 
K, M e G, valem respectivamente, 210, 
220 e 230. Para convencer seus alunos 
sobre a necessidade da base da 
potência ser 2 e não 10, retome com 
eles o significado de byte. Certamente 
vocês abordarão que 1 byte é uma 
combinação de 8 bits e, esses por sua 
vez, são representados por 0 e 1, ou 
seja, a base elementar da unidade de 
medida da informática é binária, 
portanto base 2. 
 
No item (A), o aluno fará a conversão 
de 1 MB para KB, comparando suas 
quantidades de bytes. A ideia é que o 
aluno perceba que o mesmo aumento 
(em quantidade de bytes), que existe 
de 1 B para 1 KB, existirá de 1 KB para 
1 MB. Esse item, basicamente poderá 
ser resolvido de duas maneiras 
diferentes, utilizando a divisão entre 
as quantidades de bytes de 1 KB e de 
1 MB ou, uma resolução envolvendo 
as quantidades de bytes em potências 
de base 2 (segunda coluna da tabela). 
Para essa segunda resolução, o aluno 
moverá seus conhecimentos de 
operações com potências. Mesmo 
que nenhum aluno utilize essa 
estratégia de resolução, mostre para 
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eles essa opção. Tente resgatar com 
eles algumas propriedades de 
potências (pelo menos as 
propriedades envolvendo produto e 
quociente de potências de mesma 
base). 
 
No item (B), o aluno fará a conversão 
de 1 GB para MB, comparando suas 
quantidades de bytes. A ideia é 
análoga a resolução do item (A), ou 
seja, o aluno precisa perceber que 
ocorre o mesmo aumento (em 
quantidade de bytes), que existe de 1 
KB para 1 MB, existirá de 1 MB para 1 
GB. Esse item é muito importante, 
pois, através dessa segunda 
resolução, a maioria dos alunos 
perceberão o padrão de aumento na 
quantidade de bytes que possibilitará 
no item (C) ser deduzida duas regras 
práticas para a conversão dos 
múltiplos do byte. Mais uma vez, 
temos basicamente duas maneiras 
diferentes de resolução, uma 
utilizando a divisão entre as 
quantidades de bytes de 1 MB e de 1 
GB ou, uma resolução envolvendo as 
quantidades de bytes em potências 
de base 2 (segunda coluna da tabela). 
Novamente, para essa segunda 
resolução, o aluno moverá seus 
conhecimentos de operações com 
potências. Incentive seus alunos a 
resolverem também dessa forma. 

 
 
 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- Não relacionar os valores corretos 
na divisão, ou na ordem da divisão 
(tanto no item (A), como no item (B)). 

- Esse erro pode estar relacionado 
com a apropriação deficiente dos 
conceitos envolvendo a divisão entre 
dois números. Converse com seu 
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aluno que, o KB é uma parte de um 
MB, assim como o byte é uma parte 
de um KB.  
Não podemos destacar que o erro 
esteja associado a “falta de atenção”, 
seja pela utilização incorreta dos 
valores (ordem trocada), ou pela 
realização equivocada do cálculo da 
divisão. 
Faça uma espécie de checklist com 
seu aluno para verificar se ele 
compreendeu o problema, se 
elaborou um plano de resolução, se 
executou o plano pensado e se 
conferiu a resposta. Faça isso 
oralmente através de questões 
investigativas, como por exemplo: 

● Quantos bytes possui um KB? 
● Quantos bytes possui um MB? 
● O que queremos calcular? 
● Quais informações temos 

referente a esta pergunta? 
● Como relacionar essas 

informações para calcular o 
que está sendo pedido? 

● Que operação é a mais 
indicada nesse caso? 

 
Entre outras que você achar mais 
adequado para o momento. 
No item (B), como a resolução é 
análoga ao item (A), as dificuldades 
também serão análogas e as 
intervenções, idem. 

- Não conseguir determinar a regra 
prática da conversão. 

No item (C), os alunos utilizarão os 
resultados dos itens (A) e (B) e 
tentarão deduzir um padrão a ser 
utilizado para converter medidas da 
informática. A dificuldade desse item 
está totalmente relacionada a 
compreensão do significado de ser 
múltiplo. Para sanar prováveis 
dificuldades na compreensão desse 
item e da regra como um todo, use 
analogias, como por exemplo, a 
conversão de centímetro para metro, 
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de metro para quilômetro, entre 
outros. A ideia é que o aluno 
compreenda que um conjunto de 
1.024 bytes faz 1 KB, 1.024 KB faz 1 
MB e 1.024 MB faz 1 GB. 
Compreendendo essas igualdades, o 
aluno também compreenderá a regra 
prática de conversão. 
 
A Atividade Raio X e as Atividades 
Complementares permitirão uma 
avaliação ainda melhor sobre a 
compreensão desse item. Mobilize 
seus alunos para realizarem as 
Atividades Complementares. 

 
A principal meta dessa aula é o aluno perceber a existência dos múltiplos do 
byte e a realizar algumas conversões entre essas unidades. Para avançar nesse 
quesito, proponha as Atividades Complementares. Se possível, mostre para eles 
os seguintes sites: 
 
http://www.adassoft.com/unidade-de-medida-em-informatica-byte-quilobyte-m
egabyte-gigabyte/ (Existem outros sites. Pesquise e caso seja possível, mostre 
para os alunos). 
 
https://pt.calcuworld.com/calculadoras-informaticas/calculadora-de-megabytes/  
O primeiro site apresenta várias tabelas de conversão entre unidades de medida 
da informática e o segundo é um conversor de medidas. 
 
Ainda,se possível, mostre para seus alunos informações referente ao tamanho 
de alguns arquivos em um computador. Seria interessante se você pudesse 
projetar no quadro e, clicando com o botão direito do mouse sobre algum 
arquivo, você terá opções de atingir as propriedades desse arquivo, tendo 
assim, acesso a várias informações, dentre elas, você terá acesso ao tamanho do 
arquivo em bytes e em KB, MB, GB, por exemplo. Dependendo é claro, do 
tamanho do arquivo. 
 
Ao final da aula, não deixe de mobilizá-los para realizarem as Atividades 
Complementares. Feito esse combinado, utilize um momento da próxima aula 
para dar uma devolutiva das Atividades Complementares. Caso não seja possível 
resolvê-las em lousa novamente, passe olhando nas carteiras. Registre as 
dúvidas (para serem retomadas em momentos oportunos, já que os conteúdos 
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são cíclicos), registre os alunos que não fizeram e pergunte porque não fizeram, 
mostre que realizar atividades complementares é muito importante para a 
sistematização do conteúdo que está sendo ensinado. 
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