
 

 

Guia de Intervenções 
MAT8_14ALG05 /Repartindo com as proporções inversas 

 
Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

● Dificuldade em utilizar os 
dados apresentados para 
determinar as quantidades de 
pedaços e de gramas de cada 
pedaço, conforme solicitado na 
situação-problema. 

Essa dificuldade pode surgir em 
decorrência da situação-problema 
apresentar diversos dados. Pergunte 
aos alunos:  
Como podemos organizar os dados 
apresentados e solicitados na 
situação-problema?  
Espera-se que os alunos respondam 
que a organização dos dados pode 
ser feita em tabelas ou listas. 

 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

● Respondendo à pergunta: “Ana 
está pensando em partir todos 
os pães em pedaços de 150g. 
Nesse caso, em quantos 
pedaços ela irá partir cada um 
dos 3 pães?”: 

 
● Afirmar que para obter 

pedaços de 150g do primeiro 
pão, como Ana terá que dobrar 
a quantidade de gramas de 
cada pedaço, então ela 
também precisará dobrar o 
número de pedaços, obtendo 
36 pedaços. 

Esse tipo de erro ocorre quando os 
alunos pensam que as grandezas 
envolvidas são diretamente 
proporcionais. 
Faça perguntas que os possibilitem  
compreender que essas grandezas 
são inversamente proporcionais: 
Se partirmos o pão em pedaços 
maiores, teremos uma quantidade 
maior ou menor de pedaços? 
Espera-se que os alunos respondam 
que partindo o pão em pedaços 
maiores, teremos uma quantidade 
menor de pedaços. 
Se Ana dobrar a quantidade de 
gramas de cada pedaço, o que 
ocorre com a quantidade de 
pedaços? 
Os alunos provavelmente 
responderão que a quantidade de 
pedaços será reduzida à metade.  
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- Respondendo à pergunta: “E se Ana 
resolver partir todos os pães em 6 
pedaços, quantos gramas terá um 
pedaço de cada um dos pães?”: 
 
Dizer que para obter 6 pedaços do 
primeiro pão, ela terá que diminuir 12 
de 18 pedaços. Então, cada pedaço 
terá 75 + 12 = 87g. 

Esse tipo de erro ocorre quando os 
alunos entendem o aumento e a 
diminuição dos valores das grandezas 
inversamente proporcionais como 
adição e subtração. 
Faça perguntas que os ajudem a 
compreender que esse aumento e 
diminuição ocorre por meio da 
multiplicação e da divisão: 
6 pedaços representam que parte 
de 18 pedaços, a metade? 
Os alunos provavelmente 
responderão que 6 não é a metade de 
18, mas a sua terça parte. 
Partindo o pão em 6 pedaços, 
quanto cada pedaço ficará maior? 
Espera-se que os alunos respondam 
que cada pedaço ficará 3 vezes maior.  
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