
As várias interpretações dos Números Racionais
(Algumas das tarefas apresentadas a seguir foram retiradas ou adaptadas da Tese de

Doutoramento de Maria José Ferreira da Silva, cujo texto se encontra no seguinte endereço:

http://www.pucsp.br/pos/edmat/do/tese_maria_jose_ferreira_silva.pdf)

1. Concepção de “parte de”

Neste caso, o todo recebe também o nome de inteiro, isto é, representa o número de
partes iguais em que o todo foi dividido na fracção a/b em que a é o número de partes
que estão a ser consideradas. 
 
As tarefas que envolvem a ”parte de” podem ser de 4 tipos:

a) Identificar  o  número  fraccionário  que  corresponde  a  uma  parte  da  figura
apresentada.

o modelo contínuo:

o modelo discreto:

Que parte dos círculos estão pintados?

Que parte das figuras corresponde aos quadrados? 
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b) Identificar um número fraccionário dado numa figura.

o Pintar metade da figura (modelo contínuo):

o Pintar um terço da figura (modelo contínuo):

o Pintar dois quintos dos círculos da figura (modelo discreto):

c) Compor inteiros e determinar fraccionários.

modelo contínuo:

o Construa uma figura com as peças do Tangram e determine a fracção
dessa figura que corresponde ao:

- paralelogramo;

- triângulo maior.

modelo discreto:
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o O João, o Pedro e o Marco são adeptos do jogo do berlinde. O João
tem  cinco  berlindes,  o  Pedro  sete  e  o  Marco  seis.  Que  parte  dos
berlindes tem cada um? Explique o raciocínio.

d) Reconstituição do inteiro.

o Se a figura abaixo é um terço do inteiro, desenhe o inteiro (modelo
contínuo).

o Se a figura abaixo é um quarto do inteiro, desenhe o inteiro (modelo
contínuo).

o Se 
7
2

 dos berlindes do Sérgio são verdes e ele tem 12 berlindes

verdes, qual o total de berlindes do Sérgio? (modelo discreto).
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2. Concepção de medida

Para  tarefas  associadas  à  concepção  de  medida,  por  exemplo  a  medida  de
comprimento, temos de considerar três tipos de objectos: (a) a unidade de suporte (a
recta  numérica  ou  outro  esquema  de  medida),  (b)  a  subunidade  de  medida  que
corresponde  à  fracção  1/b  em que  b é  o  número  de  partes  em que  se divide a
unidade de modo a permitir a medição e (c) o número fraccionário a/b que representa
o resultado da medição a realizar.

São  propostas  as  seguintes  tarefas  que  envolvem  a  concepção  de  medida  nos
números racionais:

a) Determinar medidas em segmentos divididos em partes iguais:
 

o Qual a distância entre 0 e A?

o Qual a distância entre B e C?

o Qual a distância entre D e E?

b) Determinar  medidas  em  segmentos  não  divididos  em  partes  de  mesma
medida.

o Qual a distância entre 0 e F?

o Qual é a distância entre G e H?

c) Reconstituição da unidade

o Se a distância entre 0 e J representa 
4
3

 da unidade, qual é a unidade?
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3. Concepção de quociente

a/b significa que a foi distribuído em b partes iguais. 

a) Distribuir igualmente a objectos por um número b de partes.

o Que  parte  de  chocolate  receberá  cada  pessoa  se  distribuirmos
igualmente 3 chocolates por 5 pessoas?

o Que  parte  de  chocolate  receberá  cada  pessoa  se  distribuirmos
igualmente 5 chocolates por 4 pessoas?

b) Distribuir igualmente a objectos de acordo com uma quantidade dada.

o Quantas crianças receberão bombons, se distribuirmos igualmente 105
bombons, de tal forma que cada criança receba 15? (modelo discreto)

o Quantas  crianças  receberão  chocolate,  se  forem  distribuídos
igualmente  5  chocolates,  de  tal  forma  que  cada  uma  receba  5/6?
(modelo contínuo)

4. Concepção de razão

Permite comparar medidas de duas grandezas ou duas medidas da mesma grandeza.
Neste sentido, a/b ou a : b deve ler-se: “a está para b”, sendo a o antecedente e b o
consequente, como termos da razão.

o Determinar a razão entre açúcar e farinha numa receita de bolo que
utiliza duas chávenas de açúcar para três chávena de farinha.

o Se  para  fazer  uma  jarra  de  refresco  utilizamos  3  copos  de  sumo
concentrado para 12 copos de água, qual a razão de sumo concentrado
para água?

o No café do sr.  Justino o refresco de groselha é feito  na razão de 1
medida de groselha para 3 de água. No café do sr. Alberto o mesmo
refresco é feito na razão de 2 dessas medidas de groselha para 5 de
água.  

a) Sabendo que o João é muito guloso e apreciador de refresco
de groselha forte, qual deverá ser o café escolhido por ele?

b) Por  sua vez,  o  Moisés acha  que  qualquer  dos  refrescos  é
demasiado forte para o seu gosto.  O que deverão fazer os
donos  dos respectivos  cafés  para  servirem um refresco  de
groselha que seja do agrado do Moisés?

c) Os amigos da Mónica frequentam habitualmente o café do sr.
Justino,  mas  a  Mónica  acha  que  o  refresco  de  groselha  é
muito fraco.  O que deve fazer o Sr.  Justino para agradar à
Mónica?
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5. Concepção de operador

Quando o fraccionário  a/b  actua sobre uma quantidade, modificando-a e produzindo
uma nova quantidade, considera-se o fraccionário a/b como operador.

a) Transformar uma grandeza pela acção de um operador fraccionário:

o Construir um quadrado cujo lado é 
3
2

 do lado de um quadrado que tem

9 unidades de lado (modelo contínuo)

o Calcula o número de cromos da Sílvia sabendo que tem 
5
3  do número

de  cromos  da  colecção  do  Josué,  que  tem  150  cromos  (modelo
discreto)

o Se a capacidade de 
7
6

 de um recipiente é 42 litros, qual é a capacidade

do recipiente?
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Material Cuisenaire
(conjunto de tarefas propostas pela equipa de formadores da ESE de Lisboa)

Comparar barras

Tarefa 1 
Considera como unidade a barra verde escura. Que fracção da barra verde escura é
representada pela barra verde clara?  
E a barra branca?
E a barra vermelha?
 

Tarefa 2  
Considera agora a barra laranja como sendo a unidade. Que fracção da barra laranja
representa a barra amarela?
E a barra branca?
E a castanha?
Qual é a barra que representa 0,9?

Qual é a barra que representa 

€  

1
5

?  

Tarefa 3
Escolhe com os elementos do teu grupo uma barra para ser a unidade.

Consegues uma barra que seja 

€  

1
2

 da barra que escolheste?  

Tarefa 4

€ 

 

Se a barra verde clara representa 

€  

3

4
  qual é a barra que representa a unidade?

Tarefa 5

Se a barra vermelha representa 

€  

1
5

 qual é a barra que representa a unidade? E qual é a

barra que representa 

€  

1
2

?
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Inverso de um número 

Uma das propriedades da multiplicação de números racionais é a do elemento
inverso:

Para todo q=a/b em Q, q diferente de zero, existe q-1=b/a em Q, tal que

q x q-1 = 1

Esta última propriedade pode ser escrita como:

1
a
b

b
a

Situações problemáticas:

a) O sr. Alberto, produtor de azeite, distribuiu uma bilha de 10 litros de azeite
por recipientes com capacidade de 1/10 da capacidade da bilha. Com quantos
litros ficou cada recipiente?

b) Um caracol, que está no fundo de um poço com 5 metros de profundidade,
sobe por dia 1/5 desta distância. Qual a distância percorrida por dia?

c) O Joaquim estuda sempre duas horas por dia. Como tem dificuldades em
Matemática, esta é a disciplina em que investe mais tempo de estudo. Assim,
estuda sempre ½ do tempo total de estudo. Quanto tempo estuda Matemática
por dia?

d) O Manuel comprou duas tabletes de chocolate e comeu 2/3 de uma. Logo,
ainda  ficou  com 1/3  desta  e  outra  tablete  inteira,  isto  é,  ficou  com 4/3  de
chocolate. Na hora do lanche comeu algum do chocolate que tinha e a irmã
disse-lhe:
- Já reparaste que comeste ¾ do chocolate que tinhas?

Que quantidade de chocolate comeu o Manuel ao lanche?

Conclusão:

O produto de quaisquer dois números inversos é sempre 1.
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Operações com Números Decimais
(Algumas das tarefas apresentadas a seguir foram retiradas ou adaptadas do seguinte livro:

Centero, J.(1988). Números Decimales. Por qué? Para qué? Madrid: Síntesis)

Número Decimal – “Os números racionais representados por dízimas finitas da forma
a0,  a1,  a2,…  ak =  a0,  a1,  a2,… ak x  10-k (k  finito)  são  vulgarmente  designados  por
números decimais” (Reis e Fonseca, 2000, p. 143).

Adição e Subtracção com Números Decimais:

Exemplo para se compreender a adição de números decimais:

2,347 + 0,59 = 2347 / 1000 + 59 / 100 = 2347 / 1000 + 590 / 1000 = 2937 / 1000 =
2,937

Regras:

1 – Escrever o número decimal de forma que as vírgulas coincidam em coluna.

2  –  Acrescentar  os  zeros  necessários  para  que  todos  os  números  tenham o mesmo
número de algarismos depois da vírgula.

3  –  Adicionar  ou  subtrair  seguindo  as  regras  da  adição  ou  subtracção  de  números
naturais.

4  –  Colocar  a  vírgula  no  resultado,  em  coluna  com  a  dos  termos  da  adição  (ou
subtracção), de forma que a soma (ou a diferença) tenha o mesmo número de algarismos
depois da vírgula que cada um dos termos da adição (ou subtracção).

Exemplo:

2,347 2,347
        + 0,59          + 0,590

2,937
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Multiplicação com Números Decimais:

“Esta operação exige maior atenção que a adição e subtracção, porque costumam surgir
algumas dificuldades. Ao realizar, por exemplo, as seguintes operações: 

6 + 2 = 8
0,6 + 0,2 = 0,8
0,6 x 0,2 = 0,12

7 + 2 = 9
0,7 + 0,2 = 0,9
0,7 x 0,2 = 0,14

Constata-se que a na adição ou subtracção de decimais se aplicam as mesmas regras que
se conhecem para a adição ou subtracção com inteiros. Contudo, quando se trata de
multiplicar, o produto já não tem o mesmo número de casas decimais que os factores.

A extensão da multiplicação dos naturais aos decimais não é imediata. Por outro lado, o
modelo de multiplicação que se aprendeu para os naturais, que consiste em obter um
número maior quando se o multiplica por outro, já não se aplica e é preciso construir
uma nova multiplicação que tenha em conta outros números, além dos naturais e em
particular os números inferiores à unidade.

Exemplo para se compreender a multiplicação de números decimais:

8,79 x 27,3 = (8 + 79 / 100) x (27 + 3 / 10) = (879 / 100) x ( 273 / 10) = ( 879 x 273 /
1000) = 239967 / 1000 = 239,967

Regras:

1 – Multiplicar os números como se fossem inteiros.

2 – Colocar a vírgula tendo em conta que haja tantas casas decimais no resultado como a
soma das casas decimais dos factores.
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Divisão com Números Decimais

Observemos, em primeiro lugar, que o quociente de dois decimais não é sempre um
número  decimal;  portanto,  o  conjunto  dos  números  decimais  não  é  fechado  para  a
divisão. Por exemplo, 1 / 2 : 3 / 4 = 2 / 3; 1 / 2 e 3 / 4 são números decimais, mas 2 / 3
não é um número decimal. Não existe nenhum número decimal que multiplicado por 3 /
4 dê 1 / 2. Na escrita decimal: o número “0,5 : 0,75” não é um número decimal.

Em segundo lugar, vejamos que o modo de divisão válido para os números naturais
também não se pode aplicar  aos  números  decimais.  De facto,  quando se divide um
número natural  (dividendo) por  outro número natural  (divisor)  obtém-se sempre um
número mais  pequeno (quociente)  que  o  dividendo.  Contudo,  quando se  divide  um
número decimal por outro número decimal, é possível obter como quociente um número
maior que o dividendo. Por exemplo, 0,7 : 0,2 = 3,5.

A pergunta a fazer-se será: Qual o número que multiplicado por 0,2 origina o 0,7?

Regras:

1 – No divisor desloca-se a vírgula para a direita tantas casas quantas as necessárias para
que tenhamos um número inteiro, e no dividendo desloca-se a vírgula tantas casas para a
direita quantas as necessárias como tenha sido necessário fazer no divisor.

2 – Realiza-se a divisão utilizando o algoritmo habitual dos números inteiros, tendo em
conta  que  o  quociente  deverá  ter  o  mesmo  número  de  casas  decimais  que  o  novo
dividendo.

Exemplo para se compreender a divisão de números decimais:

0,00045 : 0,005 = 0,00045 / 0,005 = 0,00045 x 1000 / 0,005 x 1000 = 0,45 : 5 = 0,09.
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