
 

 

Guia de intervenção 
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Tipos de erros  Intervenções 

Interpretar o consumo de sal como 
sendo de apenas 1 g. 

Ao buscar no problema a quantidade 
de sal consumida, o aluno pode 
ignorar o termo condicionante “em 
cada” achando que o consumo de sal 
foi de apenas 1 grama. Levo a 
compreender o significado desse 
termo. Questione-o: quantos dedos 
tenho em cada mão? E nas duas mãos 
juntas? Peça para imaginar que tem 
20 reais em cada bolso de uma calça 
com quatro bolsos. Pergunte-o: se 
tenho 20 reais em cada bolso, 
quantos reais tenho ao todo. Esses e 
outros questionamentos podem levar 
o aluno a compreender que o termo 
“em cada” sugere a noção de 
proporcionalidade. 
 

Não identificar o sódio como uma 
substância contida no sal, achando 
que trata-se de duas substâncias 
distintas.  

Essa pode ser uma barreira 
importante de ser vencida para o 
aluno atingir os objetivos propostos 
para a aula. O aluno precisa saber 
que o sal, como outros produtos 
como o açúcar, remédios, shampoos, 
etc, são formados pela composição de 
substâncias misturadas. Ao identificar 
esse erro, dê exemplos de coisas mais 
visíveis como, por exemplo, o suco 
em pó. Para se transformar em suco, 
o pó, que já é um composto de outras 
substâncias como açúcar, 
conservantes, corantes, etc, precisa 
ser misturado à água. Busque outros 
exemplos apresentando receitas nas 
quais é necessário misturar 
ingredientes.   

Não operar transformações 
necessárias de unidades de medidas 
como, por exemplo, ao comparar a 

Como a quantidade recomendada é 
dada no problema em gramas (2 g), 
caso não opere a transformação 
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quantidade de sódio consumida com 
a quantidade recomendada.   

dessa medida, o aluno pode achar 
que a quantidade de sódio consumida 
da da em miligramas (1 200 mg) é 
bem superior à quantidade 
recomendada, chegando a uma 
conclusão errada. Explore esse erro 
enfatizando a importância de operar 
as transformações antes de realizar 
operações matemáticas.  
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