
 

 

Resolução do raio x - MAT7_06NUM01 

 
Quais estratégias aprendidas hoje você poderia usar para solucionar o 
problema abaixo? 
 
A professora de Matemática do 7º ano resolveu fazer uma aula envolvendo a 
construção de origamis. Para isso, ela dividiu a sala, que possui 25 alunos, em 
grupos de 5 alunos e distribuiu 4 folhas de papel para cada grupo. O objetivo 
inicial da atividade era dividir cada folha de papel em partes iguais, entre os 
integrantes do grupo. Qual a quantidade de papel que cada aluno recebeu? 
 
 
Algumas soluções possíveis: 
 

Dividindo 4 folhas de papel para 5 
pessoas: 4/5. 
Sendo assim cada pessoa receberá 
4/5 da folha de papel. 

Nesta solução o aluno considerou a 
quantidade de pessoas como sendo o 
divisor e a quantidade de folhas como 
sendo o numerador, chegando assim 
na fração que representa a divisão de 
folhas por pessoa. 

Dividindo 4 folhas de papel para 5 
pessoas: 4/5 = 0,8. 
Sendo assim cada pessoa receberá 
0,8 da folha de papel. 

Nesta solução o aluno considerou a 
quantidade de pessoas como sendo o 
divisor e a quantidade de folhas como 
sendo o numerador, após chegar na 
fração, por saber que algumas frações 
representam uma divisão ele dividiu 4 
por 5, e chegou assim na 
representação decimal. 

  
Cada integrante do grupo receberá 4 

Nesta solução, os alunos 
consideraram a representação 
geométrica da situação, elaborando 
um esquema envolvendo as 4 folhas 
de papel e a divisão das mesmas 5 
partes, visto que os papéis serão 
divididos entre 5 pessoas. 
Após realizar a divisão os alunos 
colocaram números nos pedaços de 
papel de 1 até 5, indicando que cada 
pessoa ficará com 4 pedaços.   
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partes da folha dividida em 5 partes. 

 
Cada integrante do grupo receberá 
1/5 de cada folha de papel, como são 
4 folhas ele receberá 1/5 + 1/5 + 1/5 + 
1/5 = 4/5 .  

Nesta solução, os alunos 
consideraram a representação 
geométrica da situação, elaborando 
um esquema envolvendo as 4 folhas 
de papel e a divisão das mesmas 5 
partes, onde cada integrante do 
grupo recebeu uma parte de cada 
folha, ou seja 1/5 de cada folha, 
totalizando 4/5  de papel. 
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