
 

 

Guia de intervenções 
MAT9_01NUM09 / Representar intervalos na reta real 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

- Visualizar letras (incógnitas) como 
números reais. Exemplo: Quando 
pedimos todos os números maiores 
ou menores que “a” 

Perguntar: o que a letra “a” está 
representando ?  
É esperado que o aluno responda 
corretamente, que é um número real 
qualquer, porém, as dúvidas podem 
persistir quando estamos pedindo os 
“maiores ou menores que a”. Peça 
para o aluno desenhar uma reta real, 
no quadro ou caderno, marcar o 
ponto “a”, e trocar a letra por um 
número real qualquer, e pergunte 
quem são os números maiores que o 
número escolhido pelo aluno. Pode 
pedir que apague o número e escolha 
outro, e agora pedir que fale quem 
são os números maiores. Peça em 
seguida para apagar o número e 
colocar a letra “a”. É provável que isso 
elimine as dúvidas.  

- Considerar “infinito” como um 
número. 

Pergunte ao aluno: 
- Como representamos a 

localização de um número na 
reta real? 

Queremos que responda, 
representamos com um ponto, o 
ponto onde se encontra esse número. 

- Como representamos o 
infinito na reta real? 

Não representamos como um ponto, 
mas como infinitos pontos, um ao 
lado do outro, por isso 
aparentemente temos uma linha 
desenhada ao invés de pontos, onde 
cada ponto representa um número 
real. 

- Não compreender que intervalo é 
um subconjunto dos números reais. 

Pergunte ao aluno: 
- O que é uma reta real? 

Espera-se que o aluno saiba que é 
uma reta que contém todos os 
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números. 
Em seguida, peça ao aluno: 

- Desenhe no quadro (ou 
caderno), uma reta real e 
marque um intervalo 
qualquer. 

- Quais são os números que 
estão dentro deste intervalo? 

Peça agora que ele fale quais são os 
números que estão dentro deste 
intervalo. 

- A quais conjuntos pertencem 
estes números? 

Neste momento é provável que 
perceba que os números pertencem 
ao conjunto dos números reais, 
formando um subconjunto dos 
números reais. 

 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Nos exercícios 1 e 2 da atividade 
principal, ao marcar o infinito positivo 
ou negativo como um único ponto. 

Pergunte se é possível o infinito estar 
em apenas um ponto na reta real. 

No exercício 3 da atividade principal, 
podem ocorrer erros ao localizar os 
números reais nos intervalos 

Se o aluno não conseguir localizar os 
números reais, apenas estudando a 
descrição ou notação do intervalo, 
pedir que desenhe uma reta real, 
marque o intervalo, em seguida o 
número a ser localizado no intervalo. 
Isso fará com que tenha uma visão 
correta da localização do número real. 
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