
 

 

Guia de intervenções - MAT6_20GRM03/Classificando ângulos 
 
Opção 1 
 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Não compreender em que sentido 
deverá acrescentar os graus 
percorridos pelo ponteiro. 

Pergunte ao aluno: Em que sentido o 
ponteiro do velocímetro se move? É 
sempre no mesmo sentido? 
(O ponteiro pode se mover no sentido 
horário, quando a velocidade está 
aumentando e no sentido anti horário 
quando a velocidade está 
diminuindo.) 
 

- Não compreender que cada 
velocidade vai formar um ângulo 
diferente. 

Pergunte ao aluno: Quando a 
velocidade muda o que acontece com 
o ponteiro? 
(O ponteiro se move, formando assim 
um novo ângulo.) 
 

- Pensar que apenas verificar a 
medida resolve o exercício, 
esquecendo de classificar o ângulo. 

Pergunte ao aluno: A sua resolução 
resolve o problema? Por quê?  
(A medida resolve apenas parte do 
problema, para que ele seja 
completamente respondido é 
necessário classificar o ângulo). 

 

Opção 2 
 

Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

- No item b, ao invés de somar 47º, 
somar 47 Km/h. 

Pergunte ao aluno: O que exatamente 
o enunciado está pedindo que você 
faça? 
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(O pai acelerou, porém não sei quanto 
em velocidade, apenas sei o quanto o 
ponteiro se deslocou). 
É possível somar ângulos com 
velocidade? 
(Não, pois são grandezas diferentes). 
 

- Confundir as nomenclaturas dos 
ângulos. 

O que significa ângulo côncavo 
(substituir a palavra côncavo pelo 
nome que o aluno está confundindo)? 
(ângulo côncavo é aquele tem medida 
maior que 180º. A resposta deve ser a 
definição da classificação perguntada). 
 

- No item F, ao invés de subtrair 30 
Km/h, subtrair 30º. 

Pergunte ao aluno: Você entendeu o 
enunciado? O que é pra fazer nessa 
questão?  
(Sabendo que o carro estava a 120 
km/h deve-se descobrir qual a 
classificação do ângulo formado pelo 
ponteiro após uma redução de 30 
km/h). 
É possível subtrair velocidade de 
ângulos? 
(Não, pois são grandezas diferentes). 
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