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PRODUTO EDUCACIONAL DO CURSO DE APERFEIÇOAMENTO

O presente livro didático foi elaborado como Produto Educacional do Curso de 
Aperfeiçoamento intitulado: “Formação Continuada de Professores que ensinam 
matemática no município de Lucas do Rio Verde na perspectiva das habilidades da 
BNCC” institucionalizado na Pró-Reitoria de Extensão e Cultura (PROEC) da Universidade 
do Estado de Mato Grosso – UNEMAT por meio do PARECER Nº. 611/2019-PROEC de 
08 de novembro de 2019.

O referido Curso de Aperfeiçoamento foi uma parceria do Grupo de Estudos e 
Pesquisas em Educação Matemática nas Escolas – GEPEME/UNEMAT com a Secretaria 
Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde – SMEC com o intuito de desenvolver 
ações formativas envolvendo as Habilidades das cinco unidades temáticas (números, 
álgebra geometria, grandezas e medidas e estatística e probabilidade) contidas na Base 
Nacional Comum Curricular – BNCC/DRC para capacitar os professores que ensinam 
Matemática no município de Lucas do Rio Verde a estarem implementando em suas 
práticas didático-pedagógicas, sequências didáticas convergentes com as habilidades 
da BNCC com os alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

O Curso de Aperfeiçoamento foi coordenado pelo Professor Dr. Márcio Urel 
Rodrigues – Líder do GEPEME/UNEMAT com o apoio dos membros do referido grupo 
que está vinculado ao Campus da UNEMAT no município de Barra do Bugres/MT.

O Curso de Aperfeiçoamento com carga horária de 280 horas foi desenvolvido 
em formações presenciais e a distância no ambiente virtual de aprendizagem do 
GEPEME em: http://www.matematicanaescola/ava/  do Laboratório de Mídias Digitais 
– UNEMAT – Barra do Bugres/MT, entre fevereiro e novembro de 2020 e constituiu 
como um espaço importante para a formação continuada dos professores em serviço 
nas escolas se aperfeiçoarem para implementarem em suas práticas pedagógicas 
as habilidades de Matemática contidas na BNCC desde os anos iniciais do Ensino 
Fundamental.

Considerando o fato de que até o ano de 2020 a BNCC deverá ser implementada 
em todas as escolas do Brasil, com a realização do presente curso, a UNEMAT se 
consolidará como IES pioneira no estado de Mato Grosso em iniciativas que promovem 
a formação continuada de professores que ensinam Matemática na perspectiva da 
BNCC, pois a materialização da presente obra contribuirá para que a 
habilidades da BNCC seja uma realidade da prática dos professores que 
ensinam Matemática nas escolas do município de Lucas do Rio Verde/MT.

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
Coordenador do Curso de Aperfeiçoamento Docente

GEPEME/UNEMAT – Barra do Bugres/MT
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APRESENTAÇÃO

A aprovação e homologação da Base Nacional Comum Curricular (BNCC) foi 
uma grande conquista da educação brasileira, pois passamos a ter um documento 
normativo como política de Estado, que visa garantir “os direitos de aprendizagem” de 
todos os estudantes brasileiros.

Ciente de seu papel no cenário educativo estadual, a Universidade do Estado 
de Mato Grosso – UNEMAT por meio do Grupo de Estudos e Pesquisas em Educação 
Matemática nas Escolas da Universidade do Estado de Mato Grosso – GEPEME 
elaborou uma parceria com a Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde 
– com o intuito de desenvolver ações formativas envolvendo as Habilidades das cinco 
unidades temáticas (números, álgebra, geometria, grandezas e medidas e estatística 
e probabilidade) contidas na Base Nacional Comum Curricular - BNCC para capacitar 
os professores que ensinam Matemática a estarem implementando em suas práticas 
didático-pedagógicas, sequências didáticas convergentes com as habilidades da BNCC 
com os alunos dos anos iniciais e finais do Ensino Fundamental.

A presente obra é a materialização de uma parceria de sucesso entre o GEPEME-
UNEMAT e Secretaria Municipal de Educação de Lucas do Rio Verde. O sucesso 
foi proveniente da premissa de que o investimento na formação continuada de 
professores que ensinam Matemática seria fundamental para o aperfeiçoamento das 
práticas pedagógicas em sala de aula e da melhoria da aprendizagem dos alunos da 
rede municipal por meio das habilidades contidas na BNCC desde os anos iniciais do 
Ensino Fundamental.

Considerando o fato de que no ano de 2020, a BNCC deveria ser implementada 
em todas as escolas do Brasil, a presente parceria se consolida como uma importante 
iniciativa que promoção da formação continuada de professores que ensinam 
Matemática nas escolas do município de Lucas do Rio Verde/MT na perspectiva da 
BNCC.

Iniciamos a caminhada convictos de que com o compromisso e a “força 
colaborativa” dos professores que ensinam Matemática em Lucas do Rio Verde 
transformaremos o desafio da construção de materiais didáticos em uma rica 
oportunidade de desenvolvimento profissional para todos nós, pois os momentos 
preciosos de reflexão e convivência e troca de experiências entre 
professores (as) que atuam no mesmo ano com professores formadores 
do GEPEME/UNEMAT resultou na materialização de sequências didáticas 
articuladas as habilidades da BNCC, com as quais todos nós trabalharemos 
com os alunos.

A presente obra foi o resultado de um trabalho consistente de 
discussão das práticas pedagógicas existentes nas nossas escolas, pois 
durante todo o ano letivo de 2020, os professores que ensinam Matemática 
no 8º ano do Ensino Fundamental em Lucas do Rio Verde estiveram juntos 
no processo de elaboração das sequências didáticas, do planejamento, 
dos encaminhamentos metodológicos para a materialização do presente 
material.

Todas as 27 sequências didáticas elaboradas neste Caderno Didático 
de Matemática para o 8º Ano do Ensino Fundamental estão coerentes 
com as diretrizes pedagógicas da nova Base Nacional Comum Curricular 
(BNCC) e com o Documento de Referência Curricular de Lucas do Rio Verde. Para a 
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construção de cada uma das sequências didáticas das 27 habilidades, norteamo-nos 
para a elaboração de atividades com características da problematização.

A materialização do presente Caderno Didático alinhado as habilidades da 
BNCC confirma para Lucas do Rio Verde, para o Mato Grosso e para o Brasil – que os 
professores e professoras que ensinam Matemática nas nossas escolas se engajaram 
com compromisso e competência no processo de produção dos seus próprios materiais 
didáticos coletivamente e em rede.

A proposta é que as sequências didáticas apresentadas no presente livro, sirvam 
como um suporte a prática pedagógica dos professores que ensinam Matemática 
no 8º ano do Ensino Fundamental na rede municipal de Lucas do Rio Verde/MT 
para garantir as aprendizagens esperadas e essenciais dos alunos. Assim sendo, os 
professores (as) poderão realizar o planejamento a partir das sequências didáticas 
envolvendo as referidas habilidades.

Parabéns colegas professores (as) que ensinam Matemática em Lucas do Rio 
Verde no 8º Ano, pela audácia em fazer diferente para melhorar o processo de ensino 
e também a aprendizagem das nossas crianças!

Nobres Professores (as) que ensinam Matemática no Município de Lucas do Rio 
Verde/MT, recebam o nosso carinho e respeito de sempre. Abraços!

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
Líder do GEPEME/UNEMAT - Barra do Bugres/MT

Professora Cleusa Terezinha Marchezan De Marco
Secretária Municipal de Educação – Lucas do Rio Verde/MT
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CAPÍTULO I – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DAS HABILIDADES DA BNCC PARA 
O ENSINO DE MATEMÁTICA NO 9º ANO DO ENSINO FUNDAMENTAL

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
marcio.rodrigues@unemat.br 

Prof. Daniele Miguel da Silva 
daniele.miguel@unemat.br

Prof. Ms. Acelmo de Jesus Brito
acelmo@unemat.br

Neste capítulo apresentamos uma breve sistematização a respeito dos 
fundamentos teórico-metodológicos das sequências didáticas elaboradas pelos 
professores que ensinam Matemática no 9º Ano do Ensino Fundamental no município 
de Lucas do Rio Verde/MT.

Inicialmente realizamos a Contextualização da BNCC e da DRC de Lucas do Rio 
Verde, na qual focamos nos direitos de aprendizagem dos alunos. Após, apresentamos 
o foco apresentado pela BNCC para Matemática no ensino fundamental que é o 
Letramento Matemático. Elencamos também as oito Competências Específicas de 
Matemática para o Ensino Fundamental que serão fundamentais para os alunos 
atingirem o Letramento Matemático. Em seguida, mostramos as cinco Unidades 
Temáticas de Matemática contidas na BNCC e a maneira como as 23 habilidades do 9º 
ano do ensino fundamental estão distribuídas nelas. Para finalizar o presente capítulo, 
apresentamos nossas compreensões a respeito das possibilidades das sequências 
didáticas envolvendo as Habilidades da BNCC para o 9º Ano do Ensino Fundamental.

1.1 Contextualizando a BNCC e as DRC de Lucas do Rio Verde

A Base Nacional Comum Curricular (BNCC), relativa à Educação Infantil e ao 
Ensino Fundamental, foi homologada pelo Ministério da Educação (MEC) no final de 
2017.

A BNCC é um documento de caráter normativo que define 
[...] o conjunto orgânico e progressivo de 
aprendizagens essenciais que todos os alunos 
devem desenvolver ao longo das etapas e 
modalidades da Educação Básica, de modo a que 
tenham assegurados seus direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento, em conformidade com o que 
preceitua o Plano Nacional de Educação (PNE). 
Ao longo da Educação Básica, as aprendizagens 
essenciais definidas na BNCC devem concorrer para 
assegurar aos estudantes o desenvolvimento de 
dez competências gerais, que consubstanciam, no 
âmbito pedagógico, os direitos de aprendizagem 
e desenvolvimento (BRASIL, 2017, p. 8)

A BNCC está estruturada de modo a explicitar as competências 
que os alunos devem desenvolver ao longo de toda a Educação Básica 
e em cada etapa da escolaridade, como expressão dos direitos de aprendizagem e 
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desenvolvimento de todos os estudantes, ou seja, o referido documento explicita que 
aprender é um direito de todos os estudantes.

A BNCC é um documento plural, contemporâneo, e estabelece 
com clareza o conjunto de aprendizagens essenciais e 
indispensáveis a que todos os estudantes, crianças, jovens e 
adultos, têm direito. Com ela, redes de ensino e instituições 
escolares públicas e particulares passam a ter uma referência 
nacional obrigatória para a elaboração ou adequação de seus 
currículos e propostas pedagógicas. Essa referência é o ponto ao 
qual se quer chegar em cada etapa da Educação Básica, enquanto 
os currículos traçam o caminho até lá.” (BRASIL, 2017, p. 23)

Considerando esses aspectos a BNCC trata da obrigatoriedade de as escolas 
criarem condições para que todos os estudantes – sejam crianças, jovens e adultos 
– exerçam o direito de se apropriar de aprendizagens essenciais e indispensáveis. 
Como a BNCC define as competências pretendidas para os alunos e as habilidades 
específicas que devem ser dominadas em cada etapa do ensino. Além das diretrizes 
da BNCC, para elaboração da presente obra consideramos também as orientações 
contidas no Documento de Referência Curricular (DRC) da Secretaria Municipal de 
Educação de Lucas do Rio Verde homologado no início de 2019.

Para a área da Matemática, a BNCC explicita que a Matemática se relaciona com 
a formação integral, com a formação de indivíduos capazes de exercer a cidadania, 
pois “o conhecimento matemático é necessário para todos os alunos da Educação 
Básica, seja por sua grande aplicação na sociedade contemporânea, seja pelas suas 
potencialidades na formação de cidadãos críticos, cientes de suas responsabilidades 
sociais” (BRASIL, 2017, p. 263).

1.2 Letramento Matemático no Ensino Fundamental
A BNCC afirma que o Ensino Fundamental deve ter compromisso com o 

desenvolvimento do Letramento Matemático. Mas afinal, o que é Letramento 
Matemático?

O Programa Internacional de Avaliação de Estudantes (PISA)  apresenta a seguinte 
definição de Letramento Matemático: 

Letramento matemático é a capacidade individual de formular, 
empregar e interpretar a matemática em uma variedade de 
contextos. Isso inclui raciocinar matematicamente 
e utilizar conceitos, procedimentos, fatos e 
ferramentas matemáticas para descrever, explicar 
e predizer fenômenos. Isso auxilia os indivíduos a 
reconhecer o papel que a matemática exerce no 
mundo e para que cidadãos construtivos, engajados 
e reflexivos possam fazer julgamentos bem 
fundamentados e tomar as decisões necessárias.

Nesta perspectiva, a BNCC afirma que a etapa do Ensino Fundamental 
deve ter compromisso com o desenvolvimento do letramento matemático 
e apresenta a seguinte definição de Letramento Matemático:

[...] são as competências e habilidades de 
raciocinar, representar, comunicar e argumentar 
matematicamente, de modo a favorecer o 
estabelecimento de conjecturas, a formulação 
e a resolução de problemas em uma variedade 
de contextos, utilizando conceitos, procedimentos, fatos e 
ferramentas matemáticas. É também o letramento matemático 



13

que assegura aos alunos reconhecer que os conhecimentos 
matemáticos são fundamentais para a compreensão e a 
atuação no mundo e perceber o caráter de jogo intelectual da 
matemática, como aspecto que favorece o desenvolvimento 
do raciocínio lógico e crítico, estimula a investigação 
e pode ser prazeroso (fruição)” (BRASIL, 2018,p. 264).

Na BNCC - Letramento Matemático é o produto (fim) e os Processos Matemáticos 
são os procedimentos metodológicos (caminho).

Os processos matemáticos de resolução de problemas, 
de investigação, de desenvolvimento de projetos e da 
modelagem podem ser citados como formas privilegiadas 
da atividade matemática, motivo pelo qual são, ao 
mesmo tempo, objeto e estratégia para a aprendizagem 
ao longo de todo o Ensino Fundamental. Esses processos 
de aprendizagem são potencialmente ricos para o 
desenvolvimento de competências fundamentais para 
o letramento matemático (raciocínio, representação, 
comunicação e argumentação (BRASIL, 2018, p. 264).

O Letramento Matemático consiste na aplicação prática da matemática, tendo, 
como base, técnicas diferentes para se chegar à solução de um problema, a explicação 
para determinado fato ou a predição de algo. Não se restringe às fórmulas, mas se 
expande para a capacidade de analisar, interpretar e entender um problema/situação 
e como usar a matemática para solucioná-lo.

O Letramento matemático se refere à capacidade do indivíduo de entender 
de que forma é possível aplicar esse conhecimento para a resolução de problemas, 
portanto, é a capacidade do indivíduo formular, empregar e interpretar a matemática 
em uma variedade de contextos. Assim sendo, O letramento matemático é importante 
para raciocinar de forma lógica e compreender o mundo ao redor. Assim se formam 
cidadãos construtivos, engajados e reflexivos, capazes de tomar decisões mais 
assertivas. Desse modo, também se desenvolvem profissionais mais qualificados e 
criativos, capazes de apresentar grandes ideias e inovações.

Quando o Letramento Matemático é desenvolvido, os estudantes conseguem 
empregar a matemática e seu vários elementos de uma forma prática, empregando-a 
sob diferentes contextos escolares e cotidianos. Desta maneira, o Letramento 
Matemático deve ser despertado em cada aluno em sala de aula para que se tenha 
a capacidade de formular, empregar e resolver interpretar diversos 
tipos de problemas da matemática em diferentes contextos. Assim, o 
indivíduo passa a utilizar conceitos, procedimentos, fatos e ferramentas 
da matemática para descrever, explicar e até mesmo predizer fenômenos.

Em sala de aula, o letramento matemático permite alcançar 
diversos benefícios (Compreensão da aplicação da matemática; Melhor 
raciocínio lógico; Maior interesse dos estudantes; Praticidade para mediar 
o conhecimento; Melhor aproveitamento das aulas e do conteúdo), que 
auxiliam o desenvolvimento educacional dos estudantes e favorecem a 
atuação do professor.

Com essa visão a Base apresenta o Letramento Matemático no 
Ensino Fundamental, como um meio de num futuro próximo puder, 
quem sabe, fazer com que os alunos não apresentem dificuldades graves 
no decorrer de sua vida estudantil, quanto à construção do pensamento 
lógico – abstrato, bem como para um melhor desempenho dos mesmos frente às 
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dificuldades impostas pela realidade da nova sociedade que, cada vez mais exige cidadãos 
críticos, argumentativos e pensantes capazes, de acompanhar a rápida evolução presente 
no nosso dia a dia. 

A presente obra foi desenvolvida com o objetivo de subsidiá-lo(a) no processo de 
letramento matemático dos estudantes do nono ano do Ensino Fundamental. Para tanto, 
são apresentadas sequências didáticas para o ensino e a aprendizagem da Matemática. 
As sequências didáticas são procedimentos de organização do trabalho pedagógico, 
encadeados ou interligados, para tornar o processo de ensino e aprendizagem mais 
eficiente. Assim, são apresentadas 37 sequências didáticas voltadas ao 7° ano do Ensino 
Fundamental.

1.3 Competências Específicas de Matemática para o Ensino Fundamental
A BNCC apresenta 10 Competências Gerais desde a Educação Infantil, até o Ensino 

Médio que podem ser encontradas em: http://basenacionalcomum.mec.gov.br/
Considerando as competências fundamentais do letramento matemático (raciocínio, 

representação, comunicação e argumentação) e a articulação com as competências gerais 
da BNCC, a redação final integra os anos iniciais e finais do Ensino Fundamental e apresenta 
oito competências específicas para o componente curricular de Matemática. 

Em articulação com as competências gerais da BNCC, a área de Matemática propõe 
que se assegure aos alunos o desenvolvimento das seguintes competências específicas:

A ideia central do desenvolvimento de competências é contextualizar 
os conteúdos dados em salas de aula de forma que os alunos apliquem os 
conhecimentos adquiridos em seu cotidiano fora da escola. Para que nossos 
estudantes desenvolvam as competências acima explicitadas se faz necessário 
um trabalho coerente e conciso com a utilização de situações-problema do 
cotidiano do aluno direcionadas pedagogicamente em sala de aula para 
estimular os alunos à construção do pensamento lógico – matemático de 
forma significativa e a convivência social.

1.4 Unidades Temáticas de Matemática contidas na BNCC
A BNCC propõe para a área da Matemática no Ensino Fundamental – anos iniciais e 
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finais – cinco unidades temáticas:
1. Números;
2. Álgebra;
3. Geometria;
4. Grandezas e Medidas;
5. Probabilidade e Estatística

Essas cinco unidades temáticas serão as responsáveis pelo desenvolvimento das 
ideias fundamentais da matemática na BNCC, pois:

A Base leva em conta que os diferentes campos que 
compõem a Matemática reúnem um conjunto de ideias 
fundamentais que produzem articulações entre eles: 
equivalência, ordem, proporcionalidade, interdependência, 
representação, variação e aproximação. Essas ideias 
fundamentais são importantes para o desenvolvimento do 
pensamento matemático dos alunos e devem se converter, 
na escola, em objetos de conhecimento. (BNCC, 2017, p. 266)

As 5 Unidades Temáticas organizam os Objetos de Conhecimento (conteúdos, 
conceitos e processos) relacionados às suas respectivas Habilidades (aprendizagens 
essenciais que devem ser asseguradas aos alunos nos diferentes contextos escolares).

Na presente obra, apresentamos 23 sequências didáticas voltadas ao 9° ano do 
Ensino Fundamental das cinco unidades temáticas contidas na BNCC, conforme consta na 
Figura, a seguir:

Com base na Figura apresentada anteriormente, no presente livro 
temos: 5 sequências didáticas sobre a unidade temática de números; 
4 sequências didáticas da unidade temática – álgebra; 8 sequências 
didáticas da unidade temática – geometria; 2 sequências didáticas da 
unidade temática grandezas e medidas e 4 sequências didáticas da 
unidade temática – estatística e probabilidade. Todas destinadas ao 
9° ano do Ensino Fundamental, somando 23 sequências didáticas das 
23 habilidades de Matemática da BNCC. As habilidades expressam as 
aprendizagens essenciais de cada etapa da escolarização. Dominando as 
habilidades previstas para cada ano escolar, em um processo de ensino e 
aprendizagem sempre norteados pelas competências mais gerais, espera-
se que os alunos concluam a educação básica dotados das competências 
pretendidas.
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1.5 Sequências Didáticas das Habilidades da BNCC para o 9º Ano do Ensino 
Fundamental

Nos meios didáticos uma proposta pedagógica com foco na sequência didática já 
esteja consolidada, no entanto, ressaltamos neste momento nossas compreensões a 
respeito das sequências didáticas apresentadas no presente livro didático.

Respaldamos teoricamente em Zabala (1998, p.18) , que concebem as 
“sequências didáticas como um conjunto de atividades ordenadas, estruturadas e 
articuladas para a realização de certos objetivos educacionais, que têm um princípio e 
um fim, conhecidos tanto pelos professores como pelos alunos”.

As sequências didáticas se constituem em uma alternativa de organização das 
aulas que se contrapõe ao secular modelo tradicional de ensino, pois “[...] é uma 
maneira de encadear e articular as diferentes atividades ao longo de uma unidade 
didática” (ZABALA, 1998, p. 20).

Com base no referido referencial, compreendemos que:
• As sequências didáticas pressupõem um trabalho pedagógico, organizado 

em uma determinada ordem, durante um determinado período estruturado 
pelos professores;

• As sequências didáticas são planejadas e orientadas com o objetivo de 
promover uma aprendizagem específica e definida;

• As sequências didáticas são sequenciadas com intenção de oferecer desafios 
com graus diferentes de complexidade para que as crianças possam ir 
paulatinamente resolvendo problemas a partir de diferentes proposições;

• As sequências didáticas possibilitam aos alunos a construção de conhecimentos 
acerca de um tema específico de maneira gradual, ao longo de um certo 
tempo, obedecendo um grau de complexidade crescente, que permite ao 
professor perceber a evolução do grupo, a partir dos conhecimentos que as 
crianças possuem.

• As sequências didáticas oportunizam aos professores a possibilidade deles 
abordarem sobre um determinado tema (Habilidade da BNCC), oferecendo 
atividades às crianças, levando em conta o que elas já sabem (conhecimentos 
prévios) e o que precisam aprender (Habilidades da BNCC).

Considerando esses aspectos, acreditamos que as sequências didáticas 
contribuem com as práticas pedagógicas dos professores que ensinam Matemática 
por possibilitar a realização de intervenções eficazes e enriquecedoras, 
de modo a incorporar às aulas estratégias mais desafiadoras e que 
proporcionem aos alunos efetivamente as aprendizagens essenciais para 
cada etapa escolar.

Com base na explicitação das bases teóricas que norteiam a nossa 
compreensão da organização do ensino por meio de sequências didáticas, 
destacamos que as sequências didáticas propostas no presente livro 
didático poderão ser modificadas de acordo com a necessidade de se 
adequá-las à realidade de cada sala de aula e/ou comunidade escolar, 
aumentando o nível de complexidade ou explorando outros conceitos que 
não foram elencados. Cabe aos professores (as) que ensinam matemática 
no 9º ano do Ensino Fundamental terem iniciativa e criatividade para que 
esta prática seja efetivada.

 2 ZABALA, A. A prática educativa: como ensinar. Porto Alegre: Artmed, 1998.
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As Sequências didáticas se constituem como o eixo organizador da presente 
obra, pois apresentamos sequências didáticas organizadas em torno das cinco 
Unidades Temáticas propostas pela BNCC – Números, Álgebra, Geometria, Grandezas 
e Medidas, Probabilidade e Estatística – que procuram integrar diferentes objetos de 
conhecimento ao longo do 9º ano do Ensino Fundamental. 

Cada sequência didática é constituída por sete atividades (situações problemas/
exercícios) propostas articuladas as habilidades previstas na BNCC. Todo o conteúdo 
está de acordo com os conhecimentos, competências e habilidades estabelecidas pela 
(BNCC) para o ensino da Matemática, no 9º ano do Ensino Fundamental.

Um dos princípios adotados para elaboração das atividades das sequências 
didática é que os alunos aprendem Matemática fazendo Matemática. Para isso, é 
preciso que as situações propostas sejam contextualizadas e focadas nas aplicações 
dos conceitos matemáticos estudados, pois para desenvolverem o letramento 
matemático, os estudantes precisam compreender de que maneira a matemática 
pode ser aplicada, tanto para a resolução de problemas em sala de aula como para a 
solução daqueles do dia a dia. Afinal, ele entende a dinâmica do processo e descobre 
como utilizar o conhecimento de um modo mais prático.

Adotamos essa postura porque acreditamos que a resolução de um problema 
é um ponto de partida para a construção dos conhecimentos matemáticos dos 
alunos no Ensino Fundamental, uma vez que a BNCC explicita que o ensino pautado 
em resolução de problemas é fundamental para o desenvolvimento do Letramento 
Matemático dos estudantes. No entanto, ressaltamos que cabe aos professores ao 
trabalharem com situações-problema com seus alunos, certificarem-se de que eles 
conseguiram compreender a situação colocada. 

Destacamos ainda a importância das crianças reconhecerem desde pequenas, 
a necessidade de compreender o contexto, a situação-problema apresentada. Para 
isso, uma forma dos professores despertar o letramento matemático é propondo 
problemas rotineiros para que eles descubram como utilizar os cálculos e as técnicas 
para facilitar situações comuns do dia a dia, além da exploração de diferentes formas 
de raciocínio matemático, pois não existe apenas um caminho na matemática para 
se chegar a um determinado resultado e cada um dos estudantes pode ter facilidade 
com uma dessas técnicas.

Sendo assim, os professores devem promover atividades interativas (desafios 
interessantes e que exijam raciocinar de forma ativa e estratégica), pois aprender 
fazendo é uma das melhores opções para que os estudantes possam observar, na 
prática, a aplicação das técnicas. 

Caro professor (a) que ensina Matemática no 9º ano do Ensino 
Fundamental, a decisão sobre como trabalhar as sequências didáticas 
em sua prática pedagógica cabe exclusivamente a você e ao grupo de 
educadoras da escola. O importante é adaptar e utilizar as atividades 
e situações problemas das habilidades de cada uma das 23 sequências 
didáticas, recorrendo a outros materiais quando necessário, para 
poder planejar bem as suas aulas de matemática no 9º ano do Ensino 
Fundamental.

Todas as 23 sequências didáticas que chegam às suas mãos foram 
produzidas por vocês que ensinam Matemática no 9º ano do Ensino 
Fundamental e sistematizadas pelo GEPEME/UNEMAT e será fundamental 
para a melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem de matemática, 
pois as sequências didáticas estão alinhadas a BNCC e ao DRC de Lucas do 
Rio Verde/MT e representam as aprendizagens essenciais que os alunos do 
9º ano precisarão experimentar para se apropriarem dos conhecimentos 
elencados para este período.
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CAPÍTULO 2 – SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – NÚMEROS – 9º ANO

Prof. Dionísio Cassenote 
dioprof@gmail.com

A unidade temática de números para o 9° ano do ensino fundamental traz a 
necessidade de reconhecimento dos números reais principalmente os números 
irracionais, abordando o conceito deste conjunto numérico e as diferentes 
representações dos números reais. 

De acordo com a BNCC os alunos do 9° ano devem reconhecer os números 
irracionais como também, efetuar cálculos e representá-los numa reta numérica. A 
efetuação e elaboração de cálculos com números reais, especialmente em notação 
científica ou potenciação, também faz parte desta unidade.

 As habilidades desta unidade enfatizam que os alunos do 9° ano devem ser 
aptos a reconhecer, representar, resolver, efetuar e elaborar problemas com números 
reais, mais especificamente números irracionais, potências com expoentes fracionários 
ou negativos, números em notação científica e porcentagens explorando dados e 
informações de uma determinada situação ou problema.

A seguir apresentamos as cinco habilidades em relação a unidade temática de 
números que os alunos de 9° ano devem adquirir.

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, 
a seguir as cinco sequências didáticas das cinco habilidades da unidade 
temática de números para o 9º ano do Ensino Fundamental.
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2.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - EF09MA01

(EF09MA01) Reconhecer que, uma vez fixada uma 
unidade de comprimento, existem segmentos de reta 
cujo comprimento não é expresso por número racional 
(como as medidas de diagonais de um polígono e alturas 
de um triângulo, quando se toma a medida de cada lado 
como unidade).

Mateus construiu uma maquete para representar uma praça localizada perto da 
sua casa. Ele observou que as medidas da praça, correspondem a 20 metros de largura 
e 30 metros de comprimento, e que ela é dividida em 6 partes. Agora ele quer saber 
qual a medida do caminho que corta as duas partes inferiores, marcadas em vermelho 
na figura abaixo. Ajude-o a encontrar essa medida sabendo que cada uma das 6 partes 
possui largura e comprimento iguais à 10 metros.

 
Supondo que Mateus pretenda atravessar a praça de onde está, até 

a maior árvore, qual seria o percurso com a menor distância em metros? 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Dona Silvana mandou confeccionar uma bandeira quadrada. Ficou combinado 
entre ela e a costureira que o valor cobrado seria em função do lado do quadrado, 
totalizando 1 real por cada metro do lado da bandeira. Se D. Silvana comprou um 
tecido já no formato quadrado, medindo 213 m2 tecido, quanto vai pagar pela costura?

Sr. Antônio projetou um jardim de inverno, considerando que o jardim tem o 
formato de um quadrado e para plantar a grama foi feito orçamento para 13 m2, 
quantos metros Sr. Antônio precisa comprar de cerca decorativa para cercar o jardim 
de inverno?

 O número π (pi) tem seu valor aproximado a 3,14. Ele foi utilizado pela primeira 
vez por William Jones (1706) na relação entre a circunferência de um círculo qualquer 
e seu diâmetro. Essa relação demonstra que a divisão entre o comprimento de uma 
circunferência e o diâmetro corresponde a π. Vamos verificar essa relação! Para isso, 
faça a divisão do comprimento pelo diâmetro e anote o resultado. 
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Sabendo que o quadrilátero ABCD tem todos os lados iguais, encontre a medida do 
segmento AC. Em seguida meça com uma régua e verifique se o resultado está correto. 

Esse valor pertence a qual conjunto numérico? Por quê? 

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________

_________________________________________________________________________
 

Observando a figura assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações 
falsas.

(    ) O triângulo NPQ é isósceles.
(    ) O triângulo NPR é Δ retângulo. 
(    ) O segmento “t” é um número racional.
(    ) O segmento NP é um número racional.
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Sabemos que para calcular a medida da área de um quadrado, devemos 
multiplicar o comprimento pela largura. Já para encontrar a medida de seus lados, 
devemos racionalizar a medida de sua área. Sendo assim complete a tabela com os 
dados que estão faltando, considerando como área o valor descrito no interior de 
cada quadrado em cm: 
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2.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - EF09MA02

(EF09MA02) Reconhecer um número irracional como um 
número real cuja representação decimal é infinita e não 
periódica, e estimar a localização de alguns deles na reta 
numérica.

Analisando os números a seguir, represente na reta numérica sua localização 
aproximada, se necessário utilize uma calculadora. 

 
Agora pinte a tabela com as cores que representam cada conjunto numérico.

Azul: Números naturais                                     Verde: Números inteiros
Amarelo: Números racionais                            Vermelho: Números irracionais

Observando a reta numérica e a localização dos pontos com seus respectivos 
nomes. Ligue da coluna direita para a coluna esquerda os valores estimados de cada 
ponto. 

  



24

Sabemos que o número π (Pi) é um número muito importante na matemática, 
ele foi utilizado pela primeira vez por William Jones (1706) na relação entre a 
circunferência de um círculo qualquer e seu diâmetro. Pesquise sobre esse número e 
marque as alternativas que corresponde as características deste número:

(      ) É um número finito.
(      ) É representado por uma fração.
(      ) É um número não periódico. (      ) Faz parte do conjunto dos inteiros.
(      ) É um número infinito.
(      ) Na maioria dos cálculos atribuí o valor de 3,14.

Qual dos três conjuntos apresentam apenas números irracionais? 
________________________________________________________________
 

Observando as afirmações abaixo, determine qual das afirmações é verdadeira: 
a) √25 é irracional e √5 é racional.
b) √25 é irracional e √5 é irracional.
c) √25 é racional e √5 é racional.
d) √25 é racional e √5 é irracional.

Na prova de matemática do 1º bimestre o professor fez a seguinte questão: 
“Escreva dois números irracionais que estejam entre os números inteiros 1 e 2”, veja 
as respostas de alguns alunos: 

Ana: 1,4545... e 1,333...
Luís: 1,30415... e 1,0591... 
Paula: √2 e 1,1594...
Isaac: √2 e √3

Quem acertou a questão?
 (    ) Todos acertaram 
 (    ) Isaac e Luís
 (    ) Luís, Paula e Isaac
 (    ) Ana e Lucas
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Mateus é um rapaz que gosta de geometria, e sempre busca relembrar algo 
sobre o assunto. Enquanto estudava sobre triângulos, algo inesperado aconteceu. Um 
pingo de tinta caiu sobre o valor da medida de um dos lados do triângulo, no qual ele 
já havia feito algumas anotações. Veja:

              

a) Observando as anotações que Mateus fez, ajude-o a encontrar o valor da 
hipotenusa do triângulo:

Valor encontrado: ______________________________________________ em 

números decimais: _________________________________________________

b) Após encontrar a medida da hipotenusa em números decimais, represente 
sua localização aproximada na régua numérica abaixo:
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2.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF09MA03

(EF09MA03) Efetuar cálculos com números reais, inclusive 
potências com expoentes fracionários. (Potências com 
expoentes negativos e fracionários)

Um economista fez uma análise de dados do crescimento de uma determinada 
empresa. Ele observou que semestralmente a empresa cresce segundo a expressão 

, onde C representa o crescimento em porcentagem (%) e m representa o mês 
do ano.

a) Seguindo a expressão apresentada pelo economista, quanto a empresa 
cresceu no 3º mês? E no 6º mês?

_____________________________________________________________________

b) Escreva a expressão que representa o crescimento dessa empresa na forma 
de radiciação: 

_____________________________________________________________________

Ricardo e Joana estão brincando de um jogo. Neste jogo, ele apresenta uma 
potência ou um radical, e ela tem que apresentar a solução, e vice-versa. Por último, 
Ricardo apresentou a seguinte potência para que Joana resolvesse:  e Joana 
apresentou o seguinte radical para ele resolver: . Qual solução Ricardo e Joana 
devem apresentar?

Sara comprou um aquário com um peixe. E para participar de um 
sorteio, teria que representar a medida de seu peixe em centímetros. 
A loja entregou a seguinte medida do peixe de Sara: 2^(-4) m. Qual das 
alternativas apresenta a medida do peixe em centímetros de Sara: 

a) 0,85 cm
b) 6,25 cm
c) 8,0 cm
d) 16 cm
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Rafael trabalha em uma farmácia. Hoje ele recebeu uma receita de um 
medicamento que precisa ser manipulado, porém essa medida foi dada em litros: 3^(-
4) L. Sabendo que o paciente precisa tomar esse medicamento em duas doses. Qual 
será a medida aproximada de cada dose em ml.

a) 12,35 ml
b) 8,10 ml
c) 6,17 ml
d) 5,98 ml

Qual das alternativas apresenta o resultado desta potência (-10)-4: 

a) 0,001
b) 0,0001
c) - 0,01
d) – 0,001

Avalie as três sentenças abaixo. 

Marque a alternativa correta: 
a) Apenas a I está correta.
b) Apenas a II e a iii estão corretas.
c) Todas as sentenças são verdadeiras.
d) Todas as sentenças são falsas. 

Com base nas propriedades de potenciação, marque V para as afirmações 
positivas e F para as afirmações negativas.

(     )  Na potência de potência multiplicamos os expoentes e conservamos a 
base.

(     ) Quando a potência apresenta expoente fracionário ela pode ser reescrita 
na forma de radical.

(     ) Na potência cuja a base é uma fração multiplicamos o 
denominador e numerador pelo expoente.

(     ) Quando a base de uma potência é um número negativo 
sempre conservamos o sinal.
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2.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF09MA04

(EF09MA04) Resolver e elaborar problemas com números 
reais, inclusive em notação cientifica, envolvendo 
diferentes operações. (Números reais: notação científica 
e problemas) 

João trabalha em uma fábrica de celulose, na qual fabrica também papel A4. 
No início da tarde, uma máquina foi desativada para a manutenção e não registrou a 
quantidade de papeis A4 produzidos naquele horário. João sabe que a espessura de 
cada folha de papel A4 corresponde a 7,4 . 10-5 m e que a altura da pilha de papel 
equivale a 4,81 . 10-2 m.

No ano de 2 019, o IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e estatística) 
estimou que o Brasil possui em média 210 147 125 habitantes. Na tabela 
abaixo é apresentado os estados mais populosos do país com a quantidade 
de habitantes representada em notação científica arredondada para 
unidade de milhão mais próxima.
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a) Com base nas informações presentes na tabela, construa um pequeno texto 
no qual possa ser apresentado e discutido diferenças e semelhanças sobre essas 
informações.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) O estado onde você mora está presente no quadro? ____________________
Se a resposta for não, faça uma pesquisa para descobrir qual a quantidade 

de habitantes que tem no estado onde você vive e qual a sua ordem em relação a 
quantidade de habitantes. Posteriormente arredonde essa quantidade para a Unidade 
de Milhão mais próxima, e em seguida represente esse valor em notação cientifica.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

c) Elabore um problema envolvendo as quantidades representadas em notação 
cientifica, e entregue para um (a) colega resolver. (Não esqueça de conferir se a 
resposta dele (a) está correta).

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

A pele humana, juntamente com cabelos, pelos, unhas, glândulas 
sudoríparas e sebáceas é o maior órgão do corpo humano, sua finalidade é 
proteger a parte interna dos tecidos subjacentes do corpo. Sua espessura 
pode ter até  m, que corresponde em milímetros a: 

a) 0,5 mm 
b) 5,0 mm
c) 1,5 mm
d) 15 mm
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O dono de um restante irá construir uma adega. Mas antes, decidiu fazer um 
teste de viabilidade, sendo assim ele comprou um barril de vinho com capacidade de 
2 000 L e pretende distribuir amostras grátis para seus clientes em taças pequenas, 
com capacidade para 90 ml. Observando as medidas presentes na questão podemos 
afirmar que em notação cientifica esses valores são:

a) 2.10-3 L e 9.102 L
b) 2.103 ml e 9.10-2 ml
c) 2.10³ ml e 9.10-2 ml
d) 2.10³ L e 9.10-2 L

Geralmente para expressar valores grandes temos em notação cientifica o seu 
expoente positivo e para expressar um valor muito pequeno o expoente é negativo. 
Sendo assim, elabore um problema envolvendo valores em notação científica e troque 
o seu caderno com um colega para que ele resolva. Não esqueça de conferir se a 
resposta está correta. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Preencha corretamente a coluna direita de acordo com a coluna esquerda:
                                            (A) 5.10-3 (    ) 0,000005
                                            (B) 5.10-6 (    ) 5 000
                                            (C) 5.10³ (    ) 0,005

Represente as distâncias a seguir em notação cientifica:
a) A distância aproximada entre o Sol e a Terra é de 150 000 000 km. 
________________________________________________________________
b) A distância aproximada entre a lua e a terra é de 300 000 km.
________________________________________________________________
c) A distância aproximada entre São Paulo a Lisboa é de 7 900 km. 
________________________________________________________________
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2.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – NÚMEROS - Habilidade - 
EF09MA05

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais 
sucessivos e a determinação das taxas percentuais, 
preferencialmente com o uso de tecnologias digitais, no 
contexto da educação financeira.

A partir de janeiro de 2018 o salário mínimo teve aumento de 1,81% sobre o 
salário de 2017, R$937,00. Em 2019 o reajuste foi de 4,61% sobre o valor do salário de 
2018, em 2020 o reajuste de 4,71% sobre o valor de 2019 passou a valer em janeiro 
de 2020. Qual foi o aumento percentual do salário mínimo nesses três anos? Qual o 
valor do salário mínimo em 2020?

 a) 4,7% e R$ 998,00
 b) 8,2% e R$ 1034,00
 c) 11,52% e R$ 1045,00
 d) 4,1% e R$ 1045,00

Observe a ilustração de uma promoção em uma loja do centro da cidade. Qual o 
percentual de desconto oferecido no preço deste notebook? 

  

Marina comprou uma bicicleta cujo preço original era R$ 980,00, mas 
estava em promoção, com desconto de 20%. Ao passar no caixa, como tinha 
um cupom de desconto da loja, conseguiu mais um desconto de 5% sobre o 
valor promocional. Quantos reais Marina pagou pela bicicleta?
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Um celular era vendido em uma loja por R$ 1 450,00. Com as vendas em alta 
na primeira semana, a loja reajustou o preço aumentando 3% a valor do celular para 
segunda semana e 2% a mais para terceira semana. Com a restrição da pandemia do 
Covid-19, a loja fez uma promoção dando 15% de desconto no valor do aparelho. Qual 
foi o preço do celular nessa loja a partir do desconto? 

 R$ 1 294,00
 R$ 1305,00
 R$ 1450,00
 R$ 1740,00

Em janeiro de 2020, um posto de combustível vendia o litro da gasolina por R$ 
4,99. Com as restrições da pandemia do Covid-19, em abril do mesmo ano o posto 
ofertava o litro do combustível por R$4,49. No fim de maio de 2020, o litro da gasolina 
foi vendido a R$ 3,89. Qual foi o percentual da redução no preço da gasolina, nesse 
posto, de março a maio 2020?

É comum ouvirmos falar em porcentagens. Em notícias, propagandas 
entre outros. Analise com V para verdadeiro e F para falso sobre a fala ou 
escrita de 10%(Dez por cento):

 I -    (     ) Se refere a R$10,00 a cada R$50,00.
 II -   (     ) Se refere a R$10,00 a cada R$100,00.
 III -  (     ) Se refere a  0,1 ( um décimo) de uma quantidade.
 IV -  (     ) Se refere a 0,01(um centésimo) de uma quantidade.

 a) FVVF
 b) VFVF
 c) VFFV
 d) FVFV
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Com atenção elabore dois problemas que abordem os itens abaixo. Depois passe 
os problemas que você criou para um colega resolver e resolva os problemas criados 
por ele. Não esqueça de conferir se a resposta está correta.

a) Um problema em que seja necessário calcular o percentual de desconto ou 
diminuições sucessivas.
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
b) Um problema em que seja necessário calcular o percentual de aumento ou 

valores de aumentos sucessivos.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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CAPÍTULO 3 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS DA UNIDADE TEMÁTICA – ÁLGEBRA – 9º ANO

Prof. Daniele Miguel da Silva
daniele.miguel@unemat.br

A unidade temática de álgebra destinada ao 9° ano do ensino fundamental busca 
explorar expressões entre duas variáveis, de modo a compreender e interpretar um 
problema ou situação.

Está unidade abrange conteúdos de funções, expressões algébricas e a fatoração 
de produtos notáveis permitindo compreender, resolver e elaborar problemas ou 
situações que envolvam duas variáveis, contribuindo para que o aluno construa 
conjecturas sobre as expressões e suas variáveis.

Outro objeto de conhecimento inserido nesta unidade temática é a razão entre 
grandezas diferentes que visa desenvolver o processo de resolução e elaboração 
problemas relacionados a velocidade média, densidade demográfica, relações de 
proporcionalidade, taxas, escalas entre outros.

Apresentamos a seguir as quatro habilidades que compõem a unidade temática 
de álgebra destinada as aptidões que os alunos de 9° ano devem adquirir.

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as 
quatro sequências didáticas das quatro habilidades da unidade temática de álgebra 
para o 9º ano do Ensino Fundamental.
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3.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF09MA06

(EF09MA06) Compreender as funções como relações 
de dependência unívoca entre duas variáveis e suas 
representações numérica, algébrica e gráfica e utilizar 
esse conceito para analisar situações que envolvam 
relações funcionais entre duas variáveis.

A região central do estado de Mato Grosso se destaca no cenário nacional na 
produção de soja, milho e algodão. Nesta região é produzido em média 65 sacas de 
soja por hectares de plantio. O custo total de produção é de 45 sacas de soja por 
hectares (Fonte: APROSOJA/MT). Com esses dados sobre a lavoura de soja, é possível 
determinar que:

a) A produção por hectare depende da área cultivada.
b) A produção por hectares é muito maior em áreas maiores.
c) A produção total depende da quantidade de hectares plantadas.
d) A quantidade total de sacas colhida é sempre a mesma independente da área 

cultivada. 

As lavouras de milho como segundo plantio é comum em todo o Brasil. 
O Estado de Mato Grosso é um grande produtor de milho. São colhidas em 
média 107 sacas por hectares. (Fonte: Instituto Mato-grossense de Economia 
Agropecuária-IMEA). Se um produtor cultivar 200 hectares de milho, quantas 
sacas deverá colher?

a) 21 400 sacas
b) 20 000 sacas
c) 18 200 sacas
d) 16 850 sacas
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São colhidas no estado cerca de 120 arrobas de pluma de algodão por hectares. 
Qual lei Matemática (Função) que representa a produção (P) total de arrobas de 
algodão em x hectares? Quantas arrobas de pluma de algodão são colhidas em 23 
hectares de plantio?

Uma indústria produz etanol de milho. 1 tonelada de milho esmagado produz em 
média 420 litros de etanol. Para produzir 3 360 litros de etanol é necessário esmagar 
quantas toneladas de milho?

Roberto abasteceu sua moto em um posto de gasolina, completando o tanque 
até a sua capacidade máxima, que é 13 L de combustível. Com 1 L de gasolina ele 
percorre aproximadamente 35 km. Considerando que ele não abastecerá novamente, 
responda às questões.

a) Qual função representa a quantidade de litros em relação aos quilômetros 
percorridos?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

b) Após ter percorrido 105 km, quantos litros de gasolina ainda haverá 
no tanque?
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
c) Construa em seu caderno um gráfico para essa situação, que represente 

a quantidade de gasolina no tanque em relação os quilômetros percorridos. 
Esse gráfico é considerado crescente ou decrescente? Justifique sua 

resposta.
______________________________________________________________
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d) Para zerar a quantidade de gasolina no tanque, quantos quilômetros deverão 
ser percorridos?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Relacione as funções com a sua respectiva representação gráfica. 
  (A)  f (x) = 2 x - 1        (B)  f (x) = - x + 3                        (C)  f (x) = 5 x 
   

Determine a lei da função que relaciona o lado x de um triângulo equilátero ao 
seu perímetro. 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Com base na relação construída no item anterior, complete a tabela apresentando 
o perímetro referente a medida de cada lado do triângulo:
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3.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF09MA07

(EF09MA07) Resolver problemas que envolvam a razão 
entre duas grandezas de espécies diferentes, como 
velocidade e densidade demográfica.

A distância (d), em quilômetros, que um automóvel percorre é dada em função do 
tempo (t), em hora. Veja no quadro abaixo como a distância (d) varia com o tempo (t).

Observando os valores de tempo (t) e distância (d), responda: 

a) Escreva a expressão que representa a razão entre essas grandezas:
________________________________________________________________

b) Qual será a distância do automóvel após 7 horas de viagem?
________________________________________________________________

c) Qual o tempo da viagem, quando o automóvel estiver a uma distância de 450 km?
________________________________________________________________

Se um viajante saiu de Lucas do Rio Verde e decorridas 6 horas percorreu 350 km 
e chegou em Cuiabá. Se continuar viajando com a mesma velocidade média, quanto 
tempo ainda viajará para percorrer 170 km e chegar na cidade de Barra do Bugres?

a) 10,5 horas
b) 2,3 horas
c) 2,7 horas
d) 2,9 horas

Um ciclista percorre diariamente um trajeto em 42 minutos, com 
velocidade média de 50 km/h. Qual a distância do trajeto percorrido pelo 
ciclista?
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Os alunos do 9º ano estão desenvolvendo um projeto de captação da água 
condensada nos aparelhos de ar condicionado da escola. Será captada água em 14 
salas de aula, cada sala tem 2 aparelhos que ficam ligados em média 7 horas por dia, 
5 dias da semana. Cada aparelho condensa em média 0,8 litros de água por hora de 
funcionamento. Com base nos dados acima responda:

 i) Quantos litros de água serão captados por dia com aula?
 a) 78,4
 b) 156,8
 c) 171,4
 d) 182,3

 ii) Quanto tempo de funcionamento dos aparelhos serão necessários para 
encher um recipiente com capacidade de 200 litros?

a) 1,27 horas
b) 1,5 horas
c) 1,75 horas
d) 2 horas

 iii) Em uma semana teve feriado prolongado. Se a água captada na semana foi 
de 470,4 litros, quantos dias de aula teve essa semana?

 a) 1 dia
 b) 2 dias
 c) 3 dias
 d) 4 dias

Um caminhão carregado com 40 toneladas de soja foi de Lucas do Rio Verde até 
Cuiabá em 7 horas de viagem, desenvolvendo uma velocidade média de 50 km/h no 
trecho percorrido. Fazendo o mesmo percurso de volta, sem carga, o tempo gasto foi 
de 5 horas. Qual foi a velocidade média desenvolvida na volta?

 a) 50 km/h
 b) 60 km/h
 c) 70 km/h
 d) 75 km/h

Para calcular a densidade demográfica de uma determinada localidade, efetuamos 
a razão entre a quantidade de habitantes dessa localidade e a medida de sua área, em 
quilômetros quadrados. O quociente entre a quantidade de habitantes e a 
medida da área territorial da localidade é chamada de densidade demográfica. 

a) Observando o mapa do estado de Mato grosso e sabendo que o 
estado tem aproximadamente 3.484.466 habitantes, calcule a densidade 
demográfica deste estado.
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b) Agora é com você, pesquise na internet ou em outra fonte de notícias, a 
quantidade de habitantes e a extensão territorial da cidade em que vive e calcule 
a densidade demográfica. Fique atento com a fonte de pesquisa, busque fontes 
confiáveis.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

A distância entre a cidade de Lucas do Rio Verde e a capital mato-grossense, 
Cuiabá é de aproximadamente 350 quilômetros. O deslocamento de carro entre as 
duas cidades tem duração média de 6 horas. Qual a velocidade média se realizada a 
viagem em:

a) 6 horas:________________   b) 5 horas:_______________    4 horas___ ___________
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3.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - EF09MA08

(EF09MA08) Resolver e elaborar problemas que envolvam 
relações de proporcionalidade direta e inversa entre duas 
ou mais grandezas, inclusive escalas, divisão em partes 
proporcionais e taxa de variação, em contextos socioculturais, 
ambientais e de outras áreas. (Grandezas diretamente 
proporcionais e grandezas inversamente proporcionais)

Dois grupos de alunos do 9º ano estão fazendo uma maquete da escola. A 
maquete do grupo A tem 60 cm de comprimento e 40 cm de largura. A maquete 
do grupo B tem dimensões diretamente proporcionais as dimensões da maquete do 
grupo A. Se a maquete do grupo B tem 45 cm de comprimento, qual é sua largura? 

 20 cm
 25 cm
 30 cm
 35 cm

Para transportar 360 toneladas de soja para o secador, três caminhões fazem 4 
viagens cada um. Para agilizar o transporte dessa soja para armazenar em outro local, 
o proprietário contratou um caminhão a mais. Quantas viagens fará cada caminhão?

 3 viagens
 4 viagens
 5 viagens
 6 viagens

Uma lâmpada led tem duração média de 4800 dias com uso médio diário de 5 
horas. Se o uso médio diário for de 8 horas, quantos dias de duração terá essa lâmpada?

 2500 dias
 3000 dias
 3500 dias
 4000 dias

A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura, mede 60 cm. No 
momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 m. Qual a 
altura do poste?
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Uma indústria produz etanol esmagando milho. A empresa esmaga 3500 
toneladas de milho ao dia, produzindo 1.470.000 litros do combustível. Nesse ritmo 
de produção o estoque de milho é suficiente para 20 dias de produção. Se a produção 
diária passar a ser de 1.837.500, o estoque será suficiente para quantos dias de 
produção?

a) 13 dias
b) 14 dias
c) 15 dias
d) 16 dias 

Verifique se as sentenças e responda D para diretamente proporcional e I para 
inversamente proporcional. 

(     ) A quantidade de funcionários com o número de produtos fabricados. 
(     ) A medida do lado do quadrado e sua área.
(     ) A quantidade de parcelas em um pagamento e o preço de cada parcela.
(     ) A nota de uma prova e a quantidade de erros.

Elabore um problema que envolva grandeza diretamente ou inversamente 
proporcional e entregue para um colega resolver. Não esqueça de conferir se a 
resposta está correta.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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3.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ÁLGEBRA - Habilidade - 
EF09MA09

(EF09MA09) Compreender os processos de fatoração de 
expressões algébricas, com base em suas relações com 
os produtos notáveis, para resolver e elaborar problemas 
que possam ser representados por equações polinomiais 
de 2º grau. 

Seu Antônio tem um sítio com uma área verde de 108 m², representado na 
figura abaixo pelo retângulo verde. Ele pretende aumentar a área verde para 180 m² 
acrescentando a mesma medida a ambos os lados, comprimento e largura da área 
verde.

a) Qual expressão representa a nova área? 
________________________________________________________________

b) Qual o valor de y?
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c) Qual será a medida de cada lado? 
________________________________________________________________

José ganhou do pai um terreno de forma retangular cuja área é representada 
pela seguinte expressão: 6x² + 21xy. Quais são as medidas desse terreno?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Considere a expressão (h + 3)². Leia as afirmações a seguir e indique, qual delas 
é verdadeira.

a) É igual a h² + 3²
b) Se h for maior que - 3, então o valor numérico é negativo.
c) Assume valores negativos quando h = 0
d) É igual a zero se h = - 3

Desenvolva cada produto notável e reduza os termos semelhantes para simplificar 
as expressões obtidas.

a) (3a - b)² 
b) (x + 1)² 
c) (2/3+9) . (2/3-9) 

Observe o retângulo que tem área de 189 cm² e responda ao que se pede:

a) Qual a expressão algébrica que representa o perímetro da figura?

__________________________________________________________

b) Qual a expressão algébrica que representa a área da figura?

__________________________________________________________

c) Qual a medida do lado maior? E do lado menor?

__________________________________________________________

d) Determine o valor de x. 

__________________________________________________________
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Qual a expressão algébrica que permite determinar o n-ésimo termo da sequência 
numérica representada na tabela abaixo, que relaciona o valor do termo com a sua 
posição na sequência.

_____________________________________________________________________

Observe a figura a seguir que apresenta dois quadrados. A medida t é um número 
real positivo maior que 4.

  Elabore um problema com base na figura e desafie um colega a resolvê-lo. 
Em seguida, após você também resolver o problema do seu colega, comparem as 
resoluções e verifiquem se algum de vocês utilizou um produto notável para, por 
exemplo, indicar a medida da área destacada em rosa na figura.
______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________

______________________________________________________________
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CAPÍTULO 4 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – GEOMETRIA – 
9º ANO

Prof. Ms. Acelmo de Jesus Brito
acelmo@unemat.br 

A unidade temática de geometria para o 9° ano do ensino fundamental é 
destacada pelas demonstrações de relações entre ângulos e retas paralelas cortadas 
por retas transversais; relações métricas do triângulo retângulo e as relações entre 
arcos e ângulos de uma circunferência.

 Nesta unidade também estão inseridos conceitos sobre o teorema de Pitágoras, 
polígonos regulares, distância entre dois pontos e vistas ortogonais de figuras espaciais. 

Segundo a BNCC é fundamental demonstrar essas relações de modo que esteja 
integrado a situações que propiciem a reflexão, contribuindo para sistematização do 
conteúdo abordado.  

É valido mencionar os diferentes materiais e recursos que podem ser introduzidos 
nas sequências nesta unidade, como calculadora, softwares de geometria dinâmica, 
malha quadriculada e outros visando despertar o interesse dos alunos. 

 Dando sequência ao capítulo apresento as oito habilidades que compõem a 
unidade temática geometria para o 9° ano.

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir 
as oito sequências didáticas das oito habilidades da unidade temática de 
geometria para o 9º ano do Ensino Fundamental.
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4.1 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - 
EF09MA10

(EF09MA10) Demonstrar relações simples entre os 
ângulos formados por retas paralelas cortadas por uma 
transversal.

Uma pessoa saiu de sua casa pela Av. das Flores e virou à esquerda na Av. das 
Copaíbas chegando ao mercado. Qual a medida do ângulo formado entre as avenidas 
das flores e das copaíbas.

 
 a) 170º
 b) 100º
 c) 70º
 d) 50º

João está no ponto A e pretende chegar ao ponto B, realizando o menor percurso. 
Qual a medida ângulo da primeira curva, levando em consideração que as ruas que 
contém os pontos A e B são paralelas. Descreva como a encontrou.
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Observe a figura a seguir e determine em graus:
  
     

      a) O valor do ângulo a: ________________
      b) O valor do ângulo b: ________________
      c) O valor do ângulo f:  ________________
      d) O valor do ângulo g: ________________

Descreva sobre a relação formada entre os ângulos formados por retas paralelas 
cortadas por uma transversal.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Com base na figura responda o que se pede:
a) Ângulo de cor roxa: ________________________
b) Ângulo de cor amarela: _____________________
c) Ângulo de cor azul: ________________________
d) Cite um exemplo de ângulo alterno interno:
__________________________________________
e) Cite um exemplo de ângulos suplementares: 
__________________________________________  

Com base na figura abaixo responda as questões 5,6 e 7
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Complete as lacunas das frases a seguir: 

a) As retas ______________ são paralelas e a reta _________ é transversal.

b) A soma dos ângulos _______________________________é igual a 360°. 

c) Os ângulos ______________________________ são opostos pelo vértice.
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4.2 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - EF09MA11

(EF09MA11) Resolver problemas por meio do estabelecimento 
de relações entre arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos na 
circunferência, fazendo uso, inclusive, de softwares de geometria 
dinâmica.

Para mostrar o giro dos ângulos, o professor desenhou um círculo em um 
pedaço de compensado e fixou alguns pregos para representar os pontos A, B, C, D e 
E. Inicialmente foi colocado dois elásticos de dinheiro, fixados nos pontos conforme 
a figura 1, logo depois fixaram novos elásticos conforme a figura 2. Qual o padrão 
verificado na medida do ângulo central em relação a medida do ângulo inscrito?

              

_____________________________________________________________________

_______________________________________________________________

_______________________________________________________________

Construir com um software de geometria dinâmica (pode ser o Geogebra, 
baixado gratuitamente em, https://www.geogebra.org/download a versão 
clássica 5 do software), com o mesmo instalado use as ferramentas compasso, 
segmento de reta e ângulo para verificar na prática essa relação.
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Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as falsas.

(     ) A medida do ângulo inscrito é sempre maior que a medida do ângulo central.
(    ) A medida do ângulo central depende do tamanho da corda. 
(    ) A medida do ângulo central é sempre o dobro da medida do ângulo inscrito.
(    ) A medida do ângulo inscrito é sempre o dobro da medida do ângulo central.
 
Com Base na figura responda as questões 3 e 4: 

Sabendo que β vale: x + 20° e α vale: 3 x – 10°, determine o valor de x e a medida 
do ângulo central e inscrito: 

Se a medida de α fosse 160°. Qual seria a medida do ângulo β: 
a) 20° 
b) 30°
c) 45°
d) 80°
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Analisando a figura é possível determinar algumas medidas. Sendo assim 
complete as lacunas a seguir: 

A medida de α é o _____________________ de β, logo α vale ______________________. 

Se α vale ___________ o arco BC em graus é _____________ e o arco BD é ___________. 

O ângulo ___________ é inscrito na circunferência.

Fazendo uso de alguma ferramenta para cálculo, ou de algum software (pode 
ser o Geogebra), construa as situações que possam completar os valores faltantes na 
tabela.
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4.3 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - EF09MA12

(EF09MA12) Reconhecer as condições necessárias e suficientes 
para que dois triângulos sejam semelhantes. 

A mãe de Enzo lhe entregou 3 triângulos, e pediu que ele fizesse 1 par de triângulos 
semelhantes, apenas observando as medidas dos lados e os ângulos internos dos 
triângulos. Observando os triângulos abaixo. Quais deles são considerados semelhantes 
levando em questão que os lados com marcas iguais são proporcionais em relação à 
suas medidas, e o ângulo marcado são iguais? Cite qual o caso de semelhança entre 
o par escolhido. 
__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

__________________________________

Joana pediu ajuda para seu pai, querendo saber a altura do prédio onde mora. 
Com intuito de ajudar a filha seu pai utilizou a semelhança de triângulos, medindo a 
altura e a sombra da filha e logo depois a sombra do prédio, como ilustrado na figura 
abaixo. Dessa forma, determine a altura do prédio em que Joana mora.

,
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Sabendo que os triângulos são semelhantes, qual o valor de x:
a) 10 cm
b) 12 cm
c) 20 cm
d) 25 cm   

Analisando a figura da questão 1, podemos dizer que o caso que configura a 
semelhança entre os triângulos é: 

a) LLL
b) AA
c) LAL
d) LAA

Na figura a seguir podemos visualizar dois triângulos que compartilham partes 
de dois lados. Sabendo que os segmentos GH e JK são paralelos, determine a medida 
de x. 

 

Os triângulos Δ ABC e Δ DEF são semelhantes. Sendo assim avalie as 
sentenças e assinale a alternativa incorreta:
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a) O segmento “c” é correspondente do segmento “f”. 
b) O segmento “e” é correspondente do segmento “b”.
c) O ângulo “B” e “E” são congruentes.
d) O ângulo “C” e “F” são complementares.  

Quais dos casos de semelhanças de triângulos a seguir está incorreto:
a) LAL (lado-ângulo-lado) 
b) AA (ângulo-ângulo)
c) LAA (lado-ângulo-ângulo)
d) LLL (lado-lado-lado)
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4.4 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - EF09MA13

(EF09MA13) Demonstrar relações métricas do triângulo 
retângulo, entre elas o teorema de Pitágoras, utilizando, inclusive, 
a semelhança de triângulos. 

A figura a seguir representa um esquema da localização de onde Douglas mora. 

Qual a distância entre a casa de Douglas e o parque? _____________________

E a distância até a estrada? __________________________________________

Qual a distância entre a árvore e a casa de Douglas? ______________________

Cinco séculos antes de Cristo, os pitagóricos se reuniam durante as noites 
de lua cheia em cavernas para socializar descobertas matemáticas. Dentre 
elas, o teorema de Pitágoras mostrando que em qualquer triângulo retângulo, 
o quadrado do comprimento da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos 
comprimentos dos catetos. Analisando as afirmativas abaixo qual igualdade 
representa tal teorema: 

 a + b = C   
 b² = C
 a² + b² = c²
 a + b = c²

Com base na figura ao lado responda as questões 3 e 4: 
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Determine a medida dos segmentos:

a ____________ b____________ c____________

Qual a área do triângulo retângulo?

O triângulo retângulo Δ MNP foi dividido formando dois novos dois triângulos. 
Observando as medidas destacadas responda: 

a) Qual a medida de x: 
_____________________________________
b) Qual a medida de y: 
_____________________________________
c) Qual a relação métrica usada para encontrar as medidas de x e y: 
_____________________________________

Os triângulos Δ MOP e Δ NOP são semelhantes. Sendo assim avalie as 
sentenças e assinale a alternativa incorreta:

 

 a) p² = a . n
 b) z² = m² + h²
 c) h² = m . n 
 d) a² = z² + p²  
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Um triângulo retângulo Δ DEF tem a medida do segmento e = 9 m e FG = 6 m. 
Determine: 

 
a) A medida do segmento DG: 

b) A medida da hipotenusa do triângulo Δ DFG:

 

c) A medida da hipotenusa do triângulo Δ DEG:
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4.5 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - EF09MA14

(EF09MA14) Resolver e elaborar problemas de aplicação do 
teorema de Pitágoras ou das relações de proporcionalidade 
envolvendo retas paralelas cortadas por secantes.

Uma rampa de apoio será construída da superfície de uma calçada até o palco, 
que tem altura de 3 m. Observando a ilustração é possível afirmar que o comprimento 
aproximado da rampa é: 

a) 12,06 m               
b) 14,7 m               
c) 12,36 m               
d) 15 m  

Uma árvore está a 3,6 m da base de um poste, conforme mostra a figura. Sabendo 
que essa árvore tem 2,4 m de altura e projeta uma sombra de 1,8 m no solo. Qual a 
altura do poste?

Um terreno triangular foi dividido em lotes, conforme mostra a figura. 
Sabendo que as laterais desses lotes são paralelas determine as medidas 
desconhecidas. 
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 Uma escada de 15 m de comprimento está apoiada em um prédio, a base da 
escada está distante do prédio cerca de 6 m. Determine a altura que ocorre o encontro 
do prédio com a escada. Para facilitar sua compreensão, esboce uma representação 
artística da situação.

Com base na figura abaixo responda as questões 1 e 2:
 

Assinale a alternativa que corresponde a relação de proporcionalidade entre as 
medidas: 

Marque V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações 
falsas:

(     ) As retas v e u são perpendicular.
(     ) As retas r e t são paralelas.
(     )  As retas v e s são perpendicular. 
(     ) As retas v e u são transversais. 
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Elabore um problema cuja solução dependa do teorema de Pitágoras. Troque 
com um colega para que ele resolva o problema que você criou e você resolva o dele. 
Não esqueça de conferir o resultado apresentado por ele.
_____________________________________________________________________ 

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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4.6 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - EF09MA15

(EF09MA15) Descrever, por escrito e por meio de um fluxograma, 
um algoritmo para a construção de um polígono regular cuja 
medida do lado é conhecida, utilizando régua e compasso, como 
também em softwares. 

Observe e analise a construção de uma rosácea que forma também um hexágono. 
Por meio de um fluxograma descreva os procedimentos ou o passo a passo desta 
construção. Se atente aos nomes dos pontos. Dica: o primeiro ponto é A. 

 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Para Alfredo construir um triângulo equilátero, foi utilizado o 
compasso, construindo uma circunferência, logo depois ele mediu com 
o transferidor a abertura de um ângulo inscrito, formando outros dois 
pontos na circunferência. Com Base na figura, responda as questões 2 e 3:

  
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Qual a medida utilizada por Alfredo para o ângulo inscrito na construção do 
triângulo?

a) 45°
b) 50°
c) 60°
d) 90°

Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas. 
(     ) O segmento AC é o dobro do segmento AO.
(     ) O ângulo BÔC mede 60°.
(     ) O segmento AB e BC são congruentes.
(     ) O ângulo AÔC mede 120°. 

Com a mesma estratégia Alfredo construiu um quadrado. Observe a sua 
construção responda as questões 4 e 5.

                               

                                        



64

Qual a medida utilizada por Alfredo para o ângulo inscrito na construção do 
triângulo?

a) 45°
b) 50°
c) 60°
d) 90°

Assinale V para as afirmações verdadeiras e F para as afirmações falsas.
(     ) A medida do ângulo B ̂ corresponde a um quarto de uma volta.
(     ) O quadrado é um polígono regular, pois todos os seus lados são iguais. 
(     ) A medida do ângulo Â é igual ao ângulo CÔD.
(     ) O raio corresponde a um terço da medida do lado do quadrado.

Agora Alfredo pretende construir um pentágono inscrito na circunferência, 
ajude-o a construir o polígono de modo que todos os ângulos internos do polígono 
tenham a mesma medida. Qual a medida de um dos ângulos inscritos na circunferência 
formando o pentágono?

_____________________________________________________________________

                           

É possível determinar um padrão em relação a soma dos ângulos 
internos de um polígono e a medida dos lados. Descreva sobre essa 
relação apresentando, se possível uma expressão algébrica para tal. 

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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4.7 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - EF09MA16

(EF09MA16) Determinar o ponto médio de um segmento de reta 
e a distância entre dois pontos quaisquer, dadas as coordenadas 
desses pontos no plano cartesiano, sem o uso de formulas, e 
utilizar esse conhecimento para calcular, por exemplo, medidas 
de perímetros e áreas de figuras planas construídas no plano.

Dona Maria pretende forrar a horta que tem em seu sítio, com tela de proteção. 
E para isso pediu ajuda a sua neta, que construiu no plano cartesiano a seguinte 
representação da horta. Com base nesta construção quanto de tela será necessário 
para forrar a horta da dona Maria. 
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Ricardo corre todos os dias ao redor do bosque perto de sua casa, a figura abaixo 
apresenta o modelo do bosque. Calcule o percurso de duas voltas, sabendo que a 
escala de representação é 1 quadrado: 1 quilômetro. 

A figura a seguir apresenta um polígono irregular, com base na figura responda 
as questões 3, 4 e 5: 

  
Qual a coordenada dos pontos:
A: _________ B: __________ C: ___________

Qual a medida dos segmentos? Considere a unidade de medida centímetros:
a: _________ b: __________ c: ___________

Quais as coordenadas do ponto médio dos segmentos a, b e c? 
Represente na imagem o ponto médio de cada segmento: 

___________________________________________________________

_____________________________________________________________________
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No plano cartesiano temos o segmento FG, determine a medida deste segmento 
e a coordenada de cada um dos pontos:      

                                                                  

          
Faça uso do plano cartesiano para construir o seguinte quadrilátero, formado 

pelos seguintes pontos: A (0, 2), B (4, 2), C (3, 5) e D (7, 5). Se preferir faça o uso do 
plano cartesiano e responda ao que se pede:

 
a) Qual o quadrilátero formado?

___________________________________________________________

b) Qual a área da figura? 

___________________________________________________________

c) Qual a medida do segmento AB?

___________________________________________________________

d) Qual a medida do segmento BD?

___________________________________________________________
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4.8 SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GEOMETRIA - Habilidade - EF09MA17

(EF09MA17) Reconhecer vistas ortogonais de figuras espaciais e 
aplicar esse conhecimento para desenhar objetos em perspectiva. 

Associe cada figura a representação da vista:

  
Considerando a pirâmide de base quadrangular abaixo, responda as questões 2 e 3: 

Essa vista                          é:

(     ) Superior
(     ) Frontal
(     ) Lateral 
 

Assinale V para as alternativas verdadeiras e F para as falsas: 
(      ) A pirâmide é formada apenas por vértices, arestas e faces.
(      ) A mesma quantidade de faces é de arestas.
(      ) Todas as faces laterais são iguais.
(      ) A pirâmide é um prisma.
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Observando o cone responda as questões 4 e 5:

 
Marque a alternativa incorreta sobre o cone:
a) É um sólido tridimensional. 
b) É um corpo redondo.
c) Possui arestas.
d) Possui apenas um vértice.  

Qual das alternativas mostra a vista lateral do sólido: 
a)                                        b)                                    c) 
 

A vista frontal é de qual sólido geométrico?

                                  
a) polígono. 
b) Prisma oblíquo.
c) Cilindro.
d) Pirâmide de base pentagonal. 
  
Desenhe um objeto considerado tridimensional e entregue para um 

colega construir a vista lateral, superior e frontal do objeto criado por você.
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CAPÍTULO 5 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – GRANDEZAS 
E MEDIDAS – 9º ANO

Prof. Rodrigo de Oliveira Lima 
rodrigo_lima100@hotmail.com

Na unidade temática de grandezas e medidas para ao 9° ano do ensino 
fundamental, é abordado conteúdos de unidade de medidas para distâncias muito 
grandes ou muito pequenas e medidas de capacidade para volume de prismas e 
cilindros fazendo uso expressões. 

Ao explanar sobre as unidades de medidas nesta unidade temática, estamos 
nos referindo as unidades de medidas utilizadas na informática como, por exemplo, 
gigabyte; utilizada na astronomia como, por exemplo, ano-luz; e a unidade de medida 
geralmente usada na biologia como, por exemplo, o micrômetro. 

A seguir apresentamos as duas habilidades relacionada a unidade temática de 
grandezas e medidas que os alunos de 9° ano devem adquirir.

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, a seguir as duas 
sequências didáticas das duas habilidades da unidade temática de números para o 9º 
ano do Ensino Fundamental.
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5.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF09MA18

(EF09MA18) Reconhecer e empregar unidades usadas 
para expressar medidas muito grandes ou muito 
pequenas, tais como distância entre planetas e sistemas 
solares, tamanho de vírus ou de células, capacidade de 
armazenamento de computadores, entre outros.

Ano-luz é uma unidade de medida de distância usada na astronomia que se refere 
ao espaço percorrido pela luz durante um ano terrestre. Sabendo que a velocidade da 
luz é de aproximadamente 300.000 km/s e a distância média entre a terra e o sol é de 
150 000 000 km, quanto tempo a luz demora para chegar à terra?

O sistema solar é formado por um conjunto de 8 planetas; pela estrela central 
sol; pelos planetas anões e por diversos astros. Recentemente foi descoberto água no 
planeta Marte, esse planeta tem distância aproximada de 228 000 000 km do sol. Se 
os planetas estiverem alinhados, qual a distância entre o planeta Marte e o planeta 
Terra? (Considere os dados da situação anterior)

Alfredo pretende armazenar em seu HD local quatro arquivos, sendo 
15.121 MB em vídeo, 800 GB de foto, 1.263 MB de documentos e 224 GB 
de música. Ele verificou que o espaço disponível para armazenar esses 
arquivos é de 1 Terabyte (TB), esse espaço disponível em seu HD local será 
suficiente para armazenar seus quatro arquivos?
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Sabendo que o tamanho médio de uma bactéria é de 0,5 μm (micrômetro) de 
comprimento. Responda: 

a) Qual o tamanho de uma colônia contendo um milhão e duzentas bactérias?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

b) Qual o tamanho desta colônia em centímetros: 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Avalie as afirmativas e marque V para as verdadeiras e F para as falsas:
(     ) 1 dm = 10-2 m
(     ) 1cm = 10-1 m
(     ) 1 mm = 10-3 m
(     ) 1μm = 10-6 m 

Apresente a equivalência correta de Megabyte (Mb) para Gigabyte (GB), sabendo 
que 1 GB corresponde a 1024 MB.

a) 2048 ___________________________________________________

b) 4096 ___________________________________________________

c) 6144 ___________________________________________________

O maior planeta do sistema solar é Júpiter, sua distância em relação ao sol é de 
aproximadamente 780.000.000 km. Assinale a alternativa que representa essa medida 
em notação científica:

( a ) 78.106
( b ) 7,8.107 
( c ) 7,8.108
( d ) 7,8.109
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5.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – GRANDEZAS E MEDIDAS - 
Habilidade - EF09MA19

(EF09MA19) Resolver e elaborar problemas que 
envolvam medidas de volumes de prismas e de cilindros 
retos, inclusive com uso de expressões de cálculo, em 
situações cotidianas.

Um líquido estava armazenado em um recipiente no formato de um prisma 
retangular e ocupava toda a capacidade desse recipiente. Esse liquido foi completamente 
transferido para um recipiente de formato cilíndrico. As medidas internas desses dois 
recipientes estão indicadas nos desenhos abaixo. (Considere π = 3,14)

                       

 

a) Qual o volume do prisma retangular? _____________________________________

b) Qual o volume do recipiente cilíndrico?  ___________________________________

c) Qual é a capacidade máxima restante desse cilindro após a transferência 
desse líquido?________________________________________________

Joana recebeu uma encomenda de sabão em barra que tem formato 
de cubos com 12 cm de lado. Ela pretende encher a embalagem ao lado 
desse sabão. Qual a quantidade de sabão em barra que Joana colocará na 
embalagem para enchê-la completamente?
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Uma piscina com a forma de um paralelepípedo retangular tem 16 m de 
comprimento, 9 m de largura e 4 m de profundidade. A piscina está com água até a 
metade e precisa ser totalmente esvaziada.

a) Qual é o volume de água a ser retirado dessa piscina? 

_____________________________________________________________________

b) Qual o volume da piscina cheia?

_____________________________________________________________________

Na empresa em que José trabalha, possui um reservatório de água, no formato 
de um cilindro, em que seu raio mede 2,5 metros e sua altura 4 metros. Eles pretendem 
trocar esse reservatório por dois menores. Qual deverá ser a capacidade mínima em 
litros de cada um dos novos reservatórios? (Considerar π = 3,14)

Marina pretende construir uma caixa no formato de um cubo que tenha 
capacidade de 216 cm³. Qual deverá ser a medida das arestas desta caixa para ter 
essa capacidade?

Avalie as afirmações e responda V para as verdadeiras e F para as 
falsas:

a) (    ) Para calcular o volume de um cilindro, multiplicamos raio ao 
quadrado pela altura.

b) (    ) O prisma é formado apenas por faces planas.

c) (    ) O volume de um cilindro depende unicamente da sua altura.

d) (    ) O cubo possui todas as arestas iguais.
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Com base nos sólidos abaixo elabore um problema e desafie um colega a resolvê-
los. Em seguida, após você resolver os problemas criado pelo seu colega, comparem 
as soluções e verifiquem as respostas dos problemas que você criou.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

                        

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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CAPÍTULO 6 - SEQUÊNCIAS DIDÁTICAS - UNIDADE TEMÁTICA – ESTATÍSTICA 
E PROBABILIDADE – 9º ANO

Prof. Rosinei da Cruz Carvalho
rsccruz13@gmail.com

Nesta unidade temática as habilidades compõem um conjunto de competências 
ligadas a gráficos, tabelas e eventos dependentes e independentes.

 As habilidades de probabilidade e estatística apontam que o aluno do 9° ano 
deve analisar, identificar e construir gráficos, como também elaborar pesquisas e 
expor os resultados em tabelas e gráficos. 

Ao que se refere a análise de gráfico nos dirigimos aos gráficos divulgados pela 
mídia e/ou gráficos que induz ao erro por omissão de informação ou propositalmente. 
Já na construção e identificação de gráficos nos referimos ao gráfico mais adequado 
para expor uma determinada informação.

Para a unidade temática de probabilidade e estatística do 9° ano, apresentamos 
as quatro habilidades que satisfaz essa unidade. 

Com base no Quadro, apresentado anteriormente, explicitamos, 
a seguir as quatro sequências didáticas das três habilidades da unidade 
temática de Estatística e Probabilidade para o 9º ano do Ensino 
Fundamental.
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6.1 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE - Habilidade - EF09MA20

EF09MA20) Reconhecer, em experimentos aleatórios, 
eventos independentes e dependentes e calcular a 
probabilidade de sua ocorrência, nos dois casos.

Marta e Renata foram passear no shopping da cidade em que moram. Chegando 
lá, ambas decidiram usar elevadores diferentes para subir aos próximos andares. 
Ocorre, que lá tem 3 andares (fora o térreo) e elas não combinaram ao certo em qual 
andar parar. Sabendo que cada uma tem 3 opções de escolhas a fazer, responda: Se 
Marta sair primeiro e parar no 1º andar, qual a chance de Renata parar no 3º andar?
____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

____________________________________________________________________

Se o acordo for para que Marta e Renata parem no mesmo andar, a escolha feita 
por Marta ao sair irá interferir na escolha da Renata? Por quê? Se a resposta for sim, 
podemos dizer que este é um evento aleatório independente?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________

Agora, sabendo que elas querem mesmo é se divertir e que decidiram 
que iriam cada uma escolher um andar, correr até o outro elevador da 
outra e esperar que ele pare para saber se irão se encontrar. O resultado 
pode ser visto como um evento aleatório? Se sim, é um evento aleatório 
dependente?
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Na volta para casa, Marta decidiu que iria tomar um refrigerante, comer um 
cachorro quente e voltar a pé para casa. Já Renata decidiu voltar para casa de Uber. 
Elas, infelizmente não tem dinheiro suficiente para comer o lanche e voltar de Uber 
para casa, terão de escolher o que fazer. Diante deste cenário, responda: Para que 
Marta e Renata tomem a mesma decisão, o resultado final depende da escolha uma 
das outras? Indique a seguir os resultados possíveis.
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Sabendo que ambas resolveram ir para casa de Uber, pois estavam muito 
cansadas da brincadeira no shopping, foram informadas que teriam as seguintes 
opções: Voltar de Kombi e pagar mais barato; voltar de Jipe e pagar mais caro; voltar 
de Gol bola 4º geração e pagar um preço intermediário, no entanto, ambas voltar em 
carros diferentes, pois estavam indo para diferentes direções. Sabendo que Marta 
preferiu ir de Jipe, qual a probabilidade de Renata escolher um carro diferente? A 
escolha a ser feia por Renata depende da escolha feita por Marta?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

Um baralho possui 52 cartas, tendo a representação de quatro naipes: copas, ouro, 
paus e espadas. Considere que uma carta é extraída ao acaso. Qual a probabilidade 
de:

a) Ocorrer carta dama? ____________________________________

b) Ou ocorrer carta de naipe paus ou ouro? ____________________

c) Ou ocorrer carta de naipe espadas? ________________________

d) Ou ocorrer carta rei de copas? ____________________________

Leia cada situação a seguir e classifique os eventos citados em 
dependentes ou independentes.

a) Um sorteio será realizado em uma sala de aula com 30 alunos. 
Após ser sorteado, cada aluno deverá ir à frente da sala. Deseja-se saber a 
probabilidade de ser sorteado um menino e depois uma menina. 

___________________________________________________________

b) Serão lançados dois dados com a mesma numeração e deseja-se 
saber a probabilidade de se obter um número par e um número ímpar.

___________________________________________________________
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6.2 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE - Habilidade - EF09MA21

(EF09MA21) Analisar e identificar, em gráficos divulgados 
pela mídia, os elementos que podem induzir, às vezes 
propositadamente, erros de leitura, como escalas 
inapropriadas, legendas não explicitadas corretamente, 
omissão de informações importantes (fontes e datas), 
entre outros.

O Gráfico a seguir, apresenta a evolução no número de casos de Covid-19 em 
uma cidade de Mato Grosso.               
É possível responder o local (nome da cidade) e o número exato de casos através de 
sua leitura?

___________________________________________________________

___________________________________________________________

Com base no gráfico é possível determinar a quantidade de casos 
durante os dias 15/03 a 20/03? Por quê? 
___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Com o gráfico a seguir, responda as questões 2 e 3: 

 Dentre outras informações, o gráfico aponta para o número de altas médicas e 
de mortes por Covid-19 na Espanha. Se o objetivo deste gráfico fosse o de informar 
somente o número de mortes e/ou o número de altas médicas, ele alcançaria o 
objetivo?
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

O gráfico apresenta informações sobre os meses de março e abril, no entanto 
não é possível determinar informações sobre cada mês. Por que isso acontece? 
_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

 Com o gráfico a seguir, responda as questões 4, 5 e 6:
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Qual a intensão do gráfico?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

A escala está correta? Justifique sua resposta.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

A maior porcentagem de votos corresponde a que quantidade de votos?

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

- Construa um gráfico que represente as informações corretas.  



82

6.3 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE - Habilidade - EF09MA22

(EF09MA22) Escolher e construir o gráfico mais adequado 
(colunas, setores, linhas), com ou sem uso de planilhas 
eletrônicas, para apresentar um determinado conjunto 
de dados, destacando aspectos como as medidas de 
tendência central.

Os alunos da sala de Beatriz, resolveram descobrir qual o aluno mais influente 
da sala de aula. Para isso, listaram os três nomes mais falados e com uma planilha 
na mão, passaram a fazer esta pergunta a todos os alunos da classe. O resultado da 
votação é apresentado na planilha a seguir:

Construa em seu caderno um gráfico para representar a quantidade de votos:

Identifique como podemos encontrar a média dos votos conforme números de 
entrevistados na pesquisa. 
_____________________________________________________________________

___________________________________________________________

Curiosos com o resultado alcançado, resolveram ampliar a discussão. 
Agora, queriam saber quem é mais bonito. O curioso mesmo foi saber que 
agora mais alunos queriam votar. O resultado da votação é apresentado 
na planilha a seguir:

 
Construa em seu caderno um gráfico para o representar a quantidade 

de votos.
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dentifique como foi realizado o cálculo da média aritmética dos dados para 
alcançar o resultado apontado na tabela, bem como, qual dos alunos apresentam a 
moda da pesquisa.

_____________________________________________________________________

 Como a brincadeira ficou interessante, resolveram ampliar a discussão. 
Perguntaram para cada aluno da escola, quantos estavam percebendo alguma 
dificuldade financeira em casa causado por conta do Covid-19. O resultado da votação 
é apresentado na planilha a seguir:

Construa em seu caderno um gráfico para representar a quantidade total de 
votos.

O gráfico abaixo apresenta o resultado de uma pesquisa realizada para a eleição 
de 2021, com 3.000 eleitores.

Qual a porcentagem e o número de eleitores que não optaram na 
pesquisa? 

___________________________________________________________

Com base no gráfico da questão anterior construa uma tabela que 
apresente a quantidade de votos de cada candidato em números naturais. 

___________________________________________________________
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6.4 – SEQUÊNCIA DIDÁTICA – ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE - 
Habilidade - EF09MA23

(EF09MA23) Planejar e executar pesquisa amostral envolvendo 
tema da realidade social e comunicar os resultados por meio de 
relatório contendo avaliação de medidas de tendência central 
e da amplitude, tabelas e gráficos adequados, construídos 
com o apoio de planilhas eletrônicas.

Preocupado com a situação social dos alunos do 9º ano do ensino fundamental 
de uma escola, a diretora resolveu fazer uma pesquisa, para descobrir um pouco mais 
sobre as famílias de seus alunos. Para isso, começou a fazer algumas questões e a cada 
questão emitir um relatório como se fosse uma pesquisa independente, e no fim, ter 
um mapa geral da situação de seus alunos.

A seguir apresentamos as situações, e desafiamos você e sua turma a fazer o 
mesmo em sua sala de aula.

Use o exemplo de quadro a seguir para descobrir o número de crianças que 
moram nas casas dos alunos em sua sala de aula.

Com base nos resultados alcançados, indique qual foi a amplitude da 
pesquisa, a moda da pesquisa, e a média aritmética da pesquisa.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Construa um gráfico que representa os dados alcançados e aponte nele as 
medidas de tendência central indicadas no exercício anterior.

Use o exemplo de quadro a seguir para descobrir a renda familiar das famílias 
dos alunos em sua sala de aula.

Com base nos resultados alcançados, indique qual foi a amplitude da 
pesquisa, a moda da pesquisa, e a média aritmética da pesquisa.
___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________

___________________________________________________________
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Construa o gráfico que representa os dados alcançados e aponte nele as medidas 
de tendência central indicadas no exercício anterior.

Apresente um relatório (texto explicativo) a respeito dos resultados das duas 
pesquisas.

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

_____________________________________________________________________

___________________________________________________________
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CAPÍTULO 7 – ENCAMINHAMENTOS METODOLÓGICOS DAS SEQUÊN-
CIAS DIDÁTICAS – 9º ANO – ENSINO FUNDAMENTAL

Prof. Dr. Márcio Urel Rodrigues
marcio.rodrigues@unemat.br 

Prof. Ms. Acelmo de Jesus Brito
acelmo@unemat.br

Prof. Daniele Miguel da Silva
daniele.miguel@unemat.br

Neste capítulo apresentamos alguns encaminhamentos metodológicos para 
auxiliar na implementação das sequências didáticas na Prática do Professor (a) que 
ensina Matemática no 9º Ano do Ensino Fundamental no município de Lucas do Rio 
Verde/MT.

O ensino de Matemática deve despertar nos alunos o interesse e uma participação 
ativa, condições fundamentais para a aprendizagem, pois entendemos que o aluno 
deve assumir o papel de protagonista e o professor a função de mediador nesse 
processo. Assim sendo, a nossa intenção foi sistematizar as sequências didáticas em 
que as crianças experimentem o objeto de aprendizagem e em que o professor é um 
mediador, um informante experiente que os estimula a avançar, mas não vem com 
as respostas prontas, pois a memorização, pura e simples, perde espaço e a reflexão 
ganha importância nesse cenário. 

Além disso, defendemos que as aulas de Matemática sejam momentos que 
levem os alunos a refletirem e se posicionarem frente a questões ligadas ao cotidiano 
e realidade, pois o conceito matemático deve ser explorado como uma ideia 
representativa de algo que está inserido no mundo em que vivemos. Desta forma, 
a Matemática pode ser vista como vida real e não como uma disciplina distante e 
restrita ao mundo acadêmico.

As orientações metodológicas propostas neste livro didático foram elaboradas 
visando possibilitar aos professores que ensinam matemática no 9º ano do Ensino 
Fundamental, discussões e reflexões a respeito das sequências didáticas proposta, 
pois concebemos a como sendo um ponto de partida para que outras atividades 
possam ser inseridas.

Esperamos que este livro didático possa contribuir para a prática 
pedagógica dos professores que ensinam Matemática no município de 
Lucas do Rio Verde/MT, possibilitando o desenvolvimento das habilidades 
da BNCC/DRC em sala de aula, com o objetivo de envolver os alunos no 
processo de aprendizagem, contextualizando o conteúdo com o intuito de 
tornar as aulas mais atrativas e dinâmicas.

7.1 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA01 - 
NÚMEROS

Abordar nesta sequência didática que alguns valores de segmentos 
de retas não são exatos e nem racionais. É fundamental explanar que os 
valores encontrados não são expressos por dizimas periódicas, mas podem 
ser aproximados ou arredondados. 
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A interpretação das situações apresentadas nesta sequência é fundamental para 
a construção e desempenho da habilidade, sendo possível relembrar alguns conceitos 
geométricos, como por exemplo a diagonal de um triângulo, área e perímetro 
de quadrados, dessa forma estabelecer relação entre os diferentes conteúdos 
matemáticos. Professor, oriente os alunos que as respostas são individuais pois o 
resultado irá depender da ferramenta utilizada pelo estudante para fazer o cálculo.

Com a intensão de visualizar e manipular o resultado encontrado na situação 
problema 4, pode ser introduzido este arquivo (https://www.geogebra.org/m/
u5f9mynr) que apresenta uma circunferência e a divisão entre o comprimento e o 
diâmetro demonstrando a relação do número irracional π (pi), para modificar o 
tamanho da circunferência basta movimentar o ponto D, é valido mencionar que o 
arquivo é compatível para celular.

7.2 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA02 - NÚMEROS

A sequência didática apresenta o número irracional, onde o aluno deverá 
compreender que ele é infinito e não periódico, e também sua representação na reta 
numérica. As atividades abordam cálculos de valores aproximados de raízes não exatas, 
podendo utilizar de recursos como a calculadora. Algumas situações necessitam de 
uma maior atenção e orientação as unidades de medidas e interpretação ao que se 
pede. 

Sabendo que um número real e irracional, pode ter sua representação em forma 
de decimal infinita e não periódica, é possível estimar a sua localização em uma reta 
numérica, o vídeo (https://www.youtube.com/watch?v=odbHITCz2Mo) apresenta 
uma estratégia para localizar esses números irracionais.

Para finalizar, essa sequência retoma o conceito dos conjuntos numéricos, como 
na atividade 1 que é possível abordar características e diferenças de cada conjunto. 
Portanto professor, auxilie os alunos a reforçar esses conceitos criando fundamentos 
sobre os valores numéricos suas representações, principalmente dos números 
irracionais. 

7.3 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA03 - 
NÚMEROS

Na sequência didática são distribuídas questões de potenciação 
com expoentes fracionários e expoentes negativos que visam efetuar 
seus cálculos. É valido questionar os alunos sobre as propriedades de 
potenciação e qual se adequa em cada questão da sequência, orientar 
sobre radiciação, que é considerada a operação inversa da potenciação. 

 As situações problemas 3 e 4 abordam medidas de distância e 
capacidade, sendo assim, pode ser introduzido os múltiplos e submúltiplos 
das medidas de distância e capacidade. Nas questões 2 e 3 além de avaliar 
as sentenças pode ser proposto aos alunos reescreverem as sentenças 
corretamente. 
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7.4 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA04 - NÚMEROS

Na sequência são apresentados problemas envolvendo números reais em 
notação cientifica, alguns problemas com valores muito grandes outros com valores 
muito pequenos. É importante mencionar para os alunos o conceito dos números 
representados em notação cientifica e o porque eles são usados. 

 A interpretação das situações problemas são fundamentais para a resolução do 
problema, por isso professor, oriente os alunos a criarem estratégias que facilitem no 
entendimento da situação, como por exemplo, grifar o que considera importante. 

 Na situação problema 2 pode ser ocultado alguns dados, para que o aluno 
complete a tabela. Mas levando em consideração os questionamentos desta situação 
é pertinente orienta-los sobre os dados e explorar todas as informações possíveis para 
construir o pequeno texto da alternativa “a”. Na alternativa “b” oriente os alunos a 
pesquisarem, e na alternativa “c” estimulem os alunos a usarem a criatividade. 

É valido mencionar que os dados apresentados nesta sequência didática são 
verídicos compactuando ainda mais com o conhecimento dos alunos. 

7.5 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA05 - NÚMEROS

Com intuito de resolver e elaborar problemas envolvendo porcentagens, 
percentuais sucessivos e taxas percentuais no contexto da educação financeira, esta 
sequência apresenta situações que englobam este assunto. Contudo, vale instruir 
os alunos nas diferentes formas de resolver a situação problema, se atentando nas 
fórmulas e em outras estratégias.

 Algumas situações problemas se assemelham a situações do cotidiano, como no 
caso da situação problema 2, 3, 4 e 5 contribuindo para uma discussão mais profunda 
sobre os valores, descontos e percentuais dos itens nas situações, neste caso pode 
dar abertura as experiências dos alunos, para eles relatarem o que fizeram ou fariam 
nessas situações.

7.6 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA06 – ÁLGEBRA

A sequência didática que satisfaz a sexta habilidade de matemática 
para a turma de 9° ano, exibe algumas situações problemas comuns na 
agronomia ou na lavoura de soja, algodão e milho, por isso denota algumas 
palavras desta área, logo é pertinente discutir com os alunos sobre essas 
unidades de medidas mais usuais na agronomia. Uma outra característica 
destas situações é que apresentam dados da região do estado de mato 
Grosso.

  Com uma abordagem mais profunda a respeito do conteúdo de 
funções pode ser introduzido software de geometria dinâmica para a 
construção dos gráficos das funções encontradas nas situações, com 
intuito de estudar e aprimorar o assunto as representações algébrica, 
numérica e gráfica.



90

7.7 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA07 - ÁLGEBRA

Com esta sequência didática é notório o estabelecimento das razões entre duas 
grandezas, firmando uma relação entre essas medidas. São apresentadas situações 
envolvendo a velocidade média, densidade demográfica e outros, mostrando que 
a razão entre grandezas de espécies diferentes é mais comum e acessível do que 
pensam.

 Como orientação, sugiro enfatizar as grandezas de cada situação, buscando 
estabelecer conjecturas entre elas, formando expressões algébricas que podem ser 
inseridas em contextos semelhantes. Lembrar os alunos das unidades de medidas de 
cada grandeza e como influência na solução da situação, dessa forma contribuindo 
para a leitura e interpretação da situação problema.

7.8 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA08 - ÁLGEBRA

No processo de resolução desta sequência didática que destaca o conteúdo de 
proporcionalidade, é necessário auxiliar os alunos a criarem fundamentos sobre o 
conteúdo, podendo estabelecer relação de semelhança e diferença entre as situações 
apresentadas, bem como sobre a proporcionalidade direta e proporcionalidade 
inversa. Também é essencial a leitura e releitura de cada situação problema para um 
entendimento completo, sendo assim, incentive os alunos a analisar e grifar dados 
importantes de cada situação.

As situações problemas 3 e 4 pode ser um pouco mais aprofundada. Na situação 
3 abordar as diferenças das lâmpadas e o consumo consciente de energia. As medidas 
que são apresentadas em dias podem ser convertidas para anos ou meses. Na situação 
problema 4 pode ser reproduzido o problema considerando a altura de um aluno e a 
sombra do muro ou árvore da escola. Sobre a elaboração de um problema (questão 
2), fique atento para que o problema criado pelo aluno seja conivente com o conteúdo 
em destaque.

7.9 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA09 - ÁLGEBRA

Nesta sequência didática será trabalhado o conteúdo de expressões 
algébricas, fatoração e produtos notáveis, possibilitando com auxílio de 
algumas imagens o aluno ler, interpretar, elaborar e analisar os resultados. 
É possível relacionar esses conteúdos com situações do cotidiano, mas 
também explorar a abstração matemática. 

A sequência associa imagens a expressões ou produtos notáveis, 
nesta perspectiva vale questionar os alunos sobre essas características, 
por exemplo, quando se refere a área estamos realizando o produto ou 
a multiplicação entre as medidas (comprimento e largura), já no caso do 
perímetro estamos somando as parcelas, ou seja, somando todos os lados. 
Logo professor, utilize aulas expositivas e demonstrativas que enfatizem 
cada conteúdo em cada questão da sequência didática.
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7.10 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA10 - GEOMETRIA

Esta sequência didática é composta por diversas imagens representando retas 
paralelas, reta transversal e os ângulos formados por essas retas, afim de demonstrar 
a décima habilidade de matemática para o 9° ano. Algumas imagens nos remetem ao 
cotidiano mostrando que ruas podem ser paralelas ou transversais. 

Para facilitar a compreensão das relações entre os ângulos formados por retas 
paralelas cortadas por uma transversal, compomos este material (https://www.
geogebra.org/m/evcwqjrw) que é manipulável e acessível a celular, mostrando que 
ao movimentar o ponto “D” a reta transversal também se movimentará alterando 
automaticamente os ângulos. O ponto azul altera a reta g, já para movimentar a reta 
f basta selecioná-la.

Durante o processo de resolução da sequência didática pode ser relembrado 
alguns conteúdos prévios sobre ângulos, como: sua classificação, ângulos 
suplementares, ângulos congruentes e ângulos opostos pelo vértice.

7.11 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA11 - GEOMETRIA

Com está sequência didática o aluno deve ser capaz de estabelecer relação 
entre os arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos de uma circunferência. Portanto, 
buscamos representar todas as situações por meio de imagens, facilitando a 
visualização no processo de resolução do aluno. O material (https://www.geogebra.
org/m/hbxzjuk4) pode servir de auxílio na questão 6, como nas outras também, já 
que temos a circunferência e a medida do ângulo inscrito e ângulo central, basta 
movimentar qualquer um dos pontos presente na circunferência.

É fundamental que o aluno leia e avalie estratégias para resolver as questões, 
levando em consideração a linguagem matemática e suas representações.

7.12 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA12 - GEOMETRIA

A sequência didática trata sobre as semelhanças de dois triângulos, bem como a 
razão entre as medidas dos lados, avaliando os casos de semelhanças entre 
os triângulos. Como orientação, reforce as características dos triângulos e 
os casos de semelhanças, 

Na situação problema 2, na questão 1 e 3 requer um pouco mais de 
atenção, pois são abordados a semelhança de triângulos, usando a razão 
entre as medidas ou a relação de proporcionalidade.

7.13 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA13 - 
GEOMETRIA

Está sequência didática tem a intenção satisfazer a 13° habilidade de 
matemática para a turma de 9° ano, com intuito do aluno compreender 
e demonstrar o teorema de Pitágoras e as relações métricas do triângulo 
retângulo. 
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As atividades apresentadas nesta sequência dispõem de figuras que facilita a 
compreensão e a visualização do enunciado, sendo assim, explore as figuras extraindo 
todas as informações que auxilie no conhecimento geométrico.

Este material (https://www.geogebra.org/m/k4ncjy4a) demonstra o teorema de 
Pitágoras. 

7.14 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA14 - GEOMETRIA

As situações problemas presentes nesta sequência didática tem a intensão de 
mostrar os diferentes contextos que os conteúdos: teorema de Pitágoras e relações 
de proporcionalidade envolvendo retas paralelas cortadas por secantes, podem ser 
abordados ou favoráveis ao cotidiano do ser humano. Explore o conhecimento sobre 
os triângulos retângulos e as retas.

Este material (https://www.geogebra.org/m/k4ncjy4a) demonstra o teorema de 
Pitágoras. 

7.15 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA15 - GEOMETRIA

Para esta sequência didática o foco inerente é desenvolver a capacidade dos 
alunos de interagir e criar estratégias para produzir polígonos regulares, utilizando 
régua, compasso, softwares matemáticos ou qualquer outro material, que auxilie em 
estratégias capazes de formar polígonos regulares.

 A situação problema 1 apesar de ser livre, é importante, na sua resolução, 
estabelecer um padrão que adeque a criação apresentada com a descrição dos 
procedimentos. Oriente os alunos a analisarem os polígonos apresentados antes 
mesmo de responder as questões. 

7.16 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA16 - GEOMETRIA

A sequência didática dispõe de figuras, algumas representadas em malha 
quadriculada, com intuito de discutir o ponto médio de um segmento e 
a distância entre dois pontos, facilitando sua visualização. Junto com a 
sequência pode ser entregue aos alunos uma folha quadriculada para os 
alunos refazerem o desenho ou criar seus próprios. 

7.17 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA17 - 
GEOMETRIA

 
A habilidade destaca o conteúdo de vistas ortogonais, com intuito de 

desenhar ou analisar objetos em perspectiva. Logo, durante a resolução 
desta sequência didática é viável estar com os sólidos geométricos, para 
facilitar na visualização das vistas. Pode ser introduzido junto com a 
malha quadriculada e com o material dourado a elaboração de desenhos 
nas diferentes perspectivas de formas criadas pelos alunos, como uma 
maneira contemplar a habilidade.
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7.18 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA18 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

Para esta sequência didática é fundamental o aluno compreender e diferenciar 
as unidades de medidas, afim de reconhecer as medidas muito grandes ou muito 
pequenas. Como orientação sugerimos a leitura correta dos números, das suas 
representações e das unidades de medida. Para as situações problemas apresentados 
nesta sequência aconselhamos a interação com os alunos durante a leitura e releitura, 
de modo a identificar informações importantes que ajude na solução.

7.19 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA19 – GRANDEZAS E 
MEDIDAS

A sequência didática dispõe de situações problemas que relacionam medidas de 
volume de prismas e cilindros, é fundamental apresentar as expressões de cálculo e 
discuti-las, expondo a relação com o sólido. Se atentar as unidades de medidas e as 
representações das unidades de medidas do volume de cada sólido.

7.20 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA20 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

A sequência didática é formada por um conjunto de cinco situações problemas 
que contemplam uma situação geral, portanto busque discutir com os alunos 
sobre os eventos de cada uma das situações problemas, explore a interpretação de 
cada situação. Com as duas questões fica mais evidente a percepção dos eventos 
dependentes e independentes, sendo assim dialogue com os alunos outros exemplos 
de eventos.

7.21 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA21 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

Para esta sequência didática é fundamental explorar os elementos 
presentes nos gráficos e interpretar as informações contidas. Oriente os 
alunos a analisar os gráficos buscando melhorias ou mudanças para tal, 
dessa forma os alunos podem apresentar seu ponto de vista destacando 
os erros presentes nos gráficos.

7.22 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA22 – 
ESTATÍSTICA E PROBABILIDADE

A sequência apresenta algumas tabelas na qual se constitui uma 
pesquisa, explore com alunos os dados presentes nas tabelas e qual gráfico 
é mais adequado para expor essas informações. Fazendo o inverso das 
primeiras questões, a questão 6 e 7 relaciona um gráfico na construção 
de uma tabela e busca por informações precisas que necessitam da sua 
análise.
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Pode ser apresentado aos alunos os diferentes tipos de gráficos e conduzir 
os alunos a darem exemplos de informações que podem ser usadas nos diferentes 
gráficos.

7.23 Encaminhamentos Metodológicos - Habilidade - EF09MA23 – ESTATÍSTICA E 
PROBABILIDADE

Está sequência didática aborda alguns questionamentos do qual constitui uma 
pesquisa amostral. Com base nela pode ser proposto aos alunos construírem suas 
próprias pesquisas e apresentarem seus resultados em tabelas, textos ou gráficos 
para a classe.
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