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DISCIPLINA: MATEMÁTICA - ADAPTADA 

SEMANA 28: – 27/09/2021 À  01/10/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE:6 ANO 

PROFESSOR(A): MAURO FERREIRA SELLANES CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 AULAS 

ENVIAR PARA: CLASSROOM DATA DE ENTREGA: 01/10/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO: MÚLTIPLOS E DIVISORES 

HABILIDADE(S): (EF06MA05) Classificar números naturais em primos e compostos, estabelecer relações entre 

números, expressas pelos termos “é múltiplo de”, “é divisor de”, “é fator de”, e estabelecer, por meio de investigações, critérios de 
divisibilidade por 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 100 e 1000. 
(EF06MA06) Resolver e elaborar problemas que envolvam as ideias de múltiplo e de divisor.. 

 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  TEXTO EXPLICATIVO, VÍDEO EXPLICATIVO E LISTA DE EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO 

ORIENTAÇÕES: POR FAVOR LEIAM A EXPLICAÇÃO E ASSISTAM AO VÍDEO, QUALQUER DÚVIDA PODE ESTAR ME CHAMANDO NO 

WHATSAPP. 

 

O que é fração? 

Fração é a representação matemática das partes de determinada quantidade que foi dividida 

em pedaços ou fragmentos iguais. 

As frações são úteis em várias situações, principalmente para representar algo que não 

conseguimos apresentar através de números naturais. 
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Definição e representação de frações 

Seguindo o raciocínio anterior, a fração nada mais é do que uma parte ou porção de um 

todo. Na matemática representamos a fração como uma razão de dois números inteiros, que ficam 

separados por uma barra, como mostrado no exemplo a seguir. 

 

 

Como podemos ver na figura, chamamos o número de cima de numerador (a parte do todo) 

e a parte de baixo chamamos de denominador (o todo). 

Um exemplo clássico no estudo das frações é a barra de chocolate, utilizada para mostrar 

algumas divisões, como mostra a figura abaixo. 

 

 

Podemos notar que a quantidade total de pedaços é 20, estão faltando 9 e temos 11 

pedaços restantes. Podemos representar a quantidade de chocolate que ainda possuo como sendo 

11/20 (11 restantes de um total de 20 pedaços) e a quantidade de chocolate faltante de 9/20 (9 

pedaços faltantes de um total de 20 pedaços). 

Como ler uma fração 

A tabela a seguir mostra como ler alguns dos denominadores de uma fração. 



 

 

Sugestão de Vídeo: https://www.youtube.com/watch?v=TNGoS8z0vQ0 

 

Exercícios 

 



 

 

 

 

 

 


