
 

 

Resoluções das Atividades Complementares - MAT2_07NUM04 

 
Quais estratégias aprendidas hoje você poderia usar para solucionar os 
problemas abaixo? 
 

1) Hoje, os alunos construíram um colar com material reciclável para 
usarem na festa da escola. Cada colar deveria medir 210 milímetros. Mas o 
fio usado para fazer os colares terminou e o colar de Roberta ficou menor. 
Veja na reta numerada abaixo o tamanho do colar de Roberta: 

 

a) Qual o tamanho do colar de Roberta? 

b) Quantos milímetros a menos tem o colar de Roberta, se comparado aos 
demais colares?  

 

Resolução:  

1) Alternativa a: 

R. O colar de Roberta tem 170 milímetros. 

 

Os alunos chegam a esta solução a partir da observação da reta numerada. 

1) Alternativa b: 
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Possíveis soluções: 

 

Solução 1: 

 

210 - 170 = 40 
Aqui os alunos realizam mentalmente a subtração dos valores obtidos, contam 
na reta numerada quanto precisam recuar e fazem a marcação num único 
“pulo”. 

Solução 2: 

 

210 - 170 = 40 

 
Nesta solução, os alunos fazem a relação de que cada intervalo “vale 10”  e vão 
diminuindo cada intervalo na reta numerada. Assim, como foi necessário quatro 
intervalos de 10, sabe-se que somando quatro intervalos de 10 se obtém 40 que 
é a diferença entre o colar de Roberta e os demais colares. 

Observação: Há outras soluções possíveis. 

 

2) A turma do 2º ano fez um passeio num parque aquático. Lá tinha dois 
tobogãs. Veja na reta numerada abaixo, a idade mínima para descer em 
cada um deles: 
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Considerando que a reta numerada  acima apresenta a altura dos tobogãs 
em centímetros, responda: 

a) Qual a altura do tobogã com indicação de idade mínima de 6 anos? 

b) Qual a altura do tobogã com indicação de idade mínima de 9 anos? 

c) Qual a diferença de altura entre os dois tobogãs? Represente essa 
diferença na reta numerada acima. 
 

Resolução: 

2) Alternativa a: 

R. O tobogã com indicação mínima de 6 anos tem 400 centímetros de altura. 

 

Os alunos chegam a esta solução através da observação da reta numerada. 

2) Alternativa b: 

R. O tobogã com indicação mínima de 9 anos tem 800 centímetros de altura. 
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Os alunos chegam a esta solução através da observação da reta numerada. 

2) Alternativa c: 

Possíveis soluções: 

Solução 1: 

R. A diferença é de 400 centímetros. 

 
800 - 400 = 400 

Aqui os alunos realizam mentalmente a subtração dos valores obtidos, contam 
na reta numerada quanto precisam recuar e fazem a marcação num único 
“pulo”. 
 

Solução 2: 

R. A diferença é de 400 centímetros. 
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800 - 400 = 400 

Nesta solução, os alunos fazem a relação de que cada intervalo “vale 50”  e vão 
diminuindo cada intervalo na reta numerada. Assim, como foi necessário oito 
intervalos de 50, sabe-se que somando oito intervalos de 50 se obtém 400 que é 
a diferença entre a altura dos dois tobogãs. 

Observação: Há outras soluções possíveis. 

 

Desafio: 

Uma pista de atletismo  não oficial foi construída no  pátio da escola de 
Inês.  Sabe-se que a pista tem 80 metros de comprimento em linha reta. 
Veja na reta numerada abaixo, as marcações de parte da pista que está em 
linha reta:  

 

a) Se Inês correr  do ponto F ao ponto O da pista, quanto irá correr?   

b) Marcela correu 15 metros a menos que Inês. Quanto correu Marcela? 

c) Represente na reta numerada a distância percorrida por Inês. 

d) Represente na reta numerada a distância percorrida por Marcela. 

e) Represente na reta numerada a diferença das distâncias percorridas por 
Inês e Marcela. 

 

Resolução: 

Alternativa a: 

Possíveis soluções: 
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Solução 1: 

 

75 - 30 = 45 

 
Aqui os alunos realizam mentalmente a subtração dos valores obtidos, contam 
na reta numerada quanto precisam recuar e fazem a marcação num único 
“pulo”. 

Solução 2: 

 

75 - 30 = 45 

 
Nesta solução, os alunos fazem a relação de que cada intervalo “vale 5”  e vão 
diminuindo cada intervalo na reta numerada. Assim, como foi necessário nove 
intervalos de 5, sabe-se que somando nove intervalos de 5 se obtém 45 que é a 
diferença entre a os pontos F e O. 

Observação: Há outras soluções possíveis. 
 

Alternativa b: 

Possíveis soluções: 

Solução 1: 
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75 - 15 = 60 
60 -30 = 30 

 
Nesta solução, os alunos fazem a relação de que cada intervalo “vale 5”  e vão 
diminuindo cada intervalo na reta numerada. Primeiramente, diminuem três 
intervalos de cinco, que somados totalizam 15, que é a distância que Marcela 
percorreu a menos que Inês. Em seguida, diminuem seis intervalos de cinco, que 
somados totalizam 30, que é a diferença entre o início (30) e o fim (60) do trecho 
percorrido por Marcela. 
 
Solução 2: 

 
75 - 15 = 60 
60 -30 = 30 

 
Nesta solução, os alunos realizam mentalmente a subtração dos valores obtidos, 
contam na reta numerada quanto precisam recuar e fazem a marcação num 
único “pulo” para cada uma das situações propostas na atividade. 
Primeiramente, diminuem 15, que é a distância que Marcela percorreu a menos 
que Inês. Em seguida, diminuem 30, que é a diferença entre o início (30) e o fim 
(60) do trecho percorrido por Marcela. 

Observação: Há outras soluções possíveis. 

Alternativa c: 

Possíveis soluções: 

Solução 1: 
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Os alunos chegam a esta solução através da observação das marcações na reta                         
numerada feitas na alternativa a. 

Solução 2: 

 

Os alunos chegam a esta solução através da observação das marcações na reta                         
numerada feitas na alternativa a. 

Observação: Há outras soluções possíveis. 
 

Alternativa d: 

Possíveis soluções: 

Solução 1: 

 

Os alunos chegam a esta solução através da observação das marcações na reta                         
numerada feitas na alternativa b. 
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Solução 2: 

Os alunos chegam a esta solução através da observação das marcações na reta                         
numerada feitas na alternativa b . 
   

Alternativa e: 

Possíveis soluções: 

Solução 1: 
 

 
75 - 60 = 15 

Nesta solução, os alunos observam, pelas alternativas anteriores, as marcações 
realizadas na reta  das distâncias percorridas por Inês e Marcela. Em seguida 
realizam mentalmente a subtração dos valores obtidos, contam na reta 
numerada quanto precisam recuar e fazem a marcação num único “pulo”.  
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Solução 2: 

 

 
75 - 60 = 15 

Nesta solução, os alunos observam, pelas alternativas anteriores, as marcações 
realizadas na reta  das distâncias percorridas por Inês e Marcela. Em seguida, 
fazem a relação de que cada intervalo “vale 5”  e vão diminuindo cada intervalo 
na reta numerada. Assim, como foi necessário três intervalos de 5, sabe-se que 
somando três intervalos de 5 se obtém 15 que é a diferença entre as distâncias 
percorridas por Inês e Marcela. 

Observação: Há outras soluções possíveis. 
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