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Quebra-cabeça da proporcionalidade 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Fração e seus significados: como parte de 

inteiros, resultado da divisão, razão e operador. 

Problemas envolvendo grandezas diretamente 

proporcionais e grandezas inversamente 

proporcionais. 

 (EF07MA09) Utilizar, na resolução de 

problemas, a associação entre razão e fração, 

como a fração 2/3 para expressar a razão de 

duas partes de uma grandeza para três partes 

da mesma ou três partes de outra grandeza. 

 (EF07MA17) Resolver e elaborar problemas que 

envolvam variação de proporcionalidade direta 

e de proporcionalidade inversa entre duas 

grandezas, utilizando sentença algébrica para 

expressar a relação entre elas. 

Objetivos 

 Compreender o conceito de proporcionalidade. 

 Reconhecer situações que envolvam proporcionalidade em diferentes contextos, compreendendo a 

ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais. 

Recursos utilizados 

 Cópias do quebra-cabeça. 

 Tesouras com pontas arredondadas. 

 Réguas. 

 Papel sulfite. 

 Cópias da lista de problemas. 

 Lápis grafite. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
O objetivo desta etapa é verificar os conhecimentos prévios dos alunos acerca dos conceitos de 

razão e proporção. Isso será feio por meio do trabalho com uma atividade envolvendo divisão de 

lucros. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula propondo a situação hipotética a seguir. Reproduza-a na lousa e faça a leitura junto 

com os alunos. 

1. Marcos, Bete e Raul fizeram, juntos, um investimento para abrir uma empresa. Marcos aplicou 
1

6
 do 

valor total da empresa, Bete aplicou 
1

3
 e Raul aplicou 

1

2
 do valor total. Após o período de um ano, os 

lucros dessa empresa totalizaram R$ 30 000,00, que foram divididos igualmente entre os três 

sócios. 
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Questione os alunos a respeito da situação descrita no problema, perguntando se a divisão dos 

lucros retratada é justa ou não. Enfatize o uso da palavra “igualmente“, para dizer que os sócios 

obtiveram a mesma quantia nessa divisão. Atente-se às respostas apresentadas e discuta com toda a 

turma a validade de algumas delas. Verifique se algum aluno notou que a divisão dos lucros da 

empresa ocorreu de forma injusta, pois não foi feita de maneira proporcional ao investimento de cada 

um dos sócios, ou seja, aqueles que investiram mais na empresa ganharam a mesma quantia que 

aqueles que investiram menos. Explique aos alunos que, muitas vezes, os lucros de uma empresa não 

são divididos igualmente entre os sócios, pois eles possuem porcentagens diferentes em relação ao 

capital de investimento inicial. Solicite que os alunos proponham uma maneira justa de dividir a 

quantia referente ao lucro, de modo que o sócio receba uma parte que seja condizente com o valor 

investido inicialmente. 

Explique aos alunos que a divisão de lucros, em casos como o retratado no problema, é feita com 

base no conceito matemático da proporcionalidade. Sistematize na lousa a definição a seguir. 

 

Comprimento, massa, tempo e temperatura são grandezas. A razão entre dois números 𝑥 e 𝑦, nessa  

ordem, com 𝑦 ≠ 0, pode ser indicada pela fração 
𝑥

𝑦
 ou pelo quociente 𝑥: 𝑦. Duas grandezas 𝑥 e 𝑦 são 

diretamente proporcionais quando a razão 
𝑥

𝑦
, com 𝑦 ≠ 0, é igual a uma constante. Já duas grandezas 𝑥 

e 𝑦 são inversamente proporcionais quando o produto 𝑥 ∙ 𝑦 é igual a uma constante. 

 

Peça aos alunos que reescrevam o problema proposto, de modo a torná-lo condizente com a 

realidade. Espera-se que os alunos apresentem algo parecido com a sugestão a seguir. 

1. Marcos, Bete e Raul fizeram, juntos, um investimento para abrir uma empresa. Marcos aplicou 
1

6
 do 

valor total da empresa, Bete aplicou 
1

3
 e Raul aplicou 

1

2
 do valor total. Após o período de um ano, os 

lucros dessa empresa totalizaram R$ 30 000,00, que foram divididos de maneira proporcional ao 

investimento dos três sócios. 

Peça aos alunos que efetuem os cálculos no caderno para determinar a quantia recebida pelos 

sócios após a divisão proporcional dos lucros. Espera-se que eles respondam que Marcos recebeu  

R$ 5 000,00, Bete recebeu R$ 10 000,00 e Raul recebeu R$ 15 000,00. Caso apresentem dificuldades 

com os cálculos, auxilie-os no que for necessário. Se julgar conveniente, peça que algum aluno se dirija 

à lousa para resolver o problema e explicar aos colegas os procedimentos utilizados. 

Para finalizar, comente com os alunos que algumas razões recebem nomes especiais, como 

densidade demográfica, velocidade média, escala e porcentagem. Diga que esses conceitos recebem 

nomes especiais porque são razões bastante utilizadas em outras áreas do conhecimento. Explique 

que a densidade demográfica é a razão entre a quantidade de habitantes de uma localidade e a medida 

de sua área, em quilômetros quadrados. Pesquise antecipadamente a quantidade de habitantes e a 

extensão territorial da cidade onde a escola está localizada e, com base nessas informações, determine 

sua densidade demográfica junto com os alunos. Essas informações podem ser obtidas no site do 

Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), disponível em: <https://www.ibge.gov.br/> (acesso 

em: 8 out. 2018). A velocidade média é a razão entre a medida da distância percorrida e a medida do 

tempo do percurso. Pesquise antecipadamente a velocidade média de alguns meios de transporte, 

como avião, metrô, trem e carro, atentando-se, no caso deste último, ao limite de velocidade das 

estradas brasileiras. A escala é a razão entre a medida de uma representação e a medida real do objeto 

representado. Se possível, leve um mapa-múndi para mostrar aos alunos como a escala é utilizada em 

https://www.ibge.gov.br/
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mapas geográficos. A porcentagem é a razão entre a parte e o todo, calculada sobre uma quantidade 

de 100 unidades. Apresente aos alunos diversas situações nas quais a porcentagem é amplamente 

utilizada. 

 

2ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 
Nesta etapa será abordado o conceito de proporção por meio de um jogo de quebra-cabeça. Para 

isso, providencie antecipadamente cópias do quebra-cabeça, tesouras com pontas arredondadas, 

réguas e papel sulfite. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula organizando os alunos em duplas. Distribua a cada dupla duas cópias do quebra-cabeça 

representado abaixo, duas tesouras com pontas arredondadas, duas réguas e algumas folhas de papel 

sulfite. Explique aos alunos que o objetivo é trabalhar o conteúdo “proporção” com base nas medidas 

dos comprimentos dos lados dos polígonos que formam as peças do jogo. 

Ilustração: Cátia Germani 

 

 

Solicite aos alunos que recortem as peças, separando-as umas das outras. Aproveite esse momento 

para retomar alguns conceitos da unidade temática Geometria. Peça que os alunos analisem cada uma 

das peças, identificando qual polígono elas representam, bem como as medidas indicadas em cada 

uma delas. Proponha algumas questões, como as sugeridas a seguir. 
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 Quantas peças foram obtidas após o recorte do quebra-cabeça? 

 Todas as peças são polígonos? 

 Qual é a quantidade de lados e ângulos internos dos polígonos? 

 Esses polígonos são regulares? 

De acordo com as respostas apresentadas, verifique a necessidade de ir à lousa sistematizar algum 

conceito. 

Peça aos alunos que analisem o retângulo de medidas 6 cm x 5 cm. Pergunte qual seria a medida 

do comprimento de um retângulo reduzido caso fosse subtraído 1 cm da medida da largura do 

retângulo original, devendo ser mantida a mesma proporção. Para determinar esse valor, é necessário 

recorrer ao conceito de razão. Relembre aos alunos que a razão entre dois números 𝑥 e 𝑦, com 𝑦 ≠ 0, 

é determinada por 
𝑥

𝑦
. Nesse caso, como 5 − 1 = 4, então a razão entre a medida da largura do 

retângulo original e a medida da largura do retângulo reduzido, nessa ordem, é  
5

4
= 1,25, chamada 

constante de proporcionalidade. Logo, esse também deve ser o valor da razão entre as medidas de 

ambos os lados do retângulo. Assim, 
6

1,25
= 4,8. Portanto, as medidas do comprimento e da largura do 

retângulo reduzido são, respectivamente, 4,8 cm × 4 cm. 

Oriente os alunos a reproduzirem na folha de papel sulfite, com o auxílio da régua, um retângulo 

com as medidas indicadas. Diga que o mesmo procedimento deverá ser feito para todas as outras 

peças do quebra-cabeça. Enfatize que a razão entre as medidas das peças originais e as medidas das 

peças reduzidas deve ser a mesma, ou seja, igual a 1,25. Ao término das construções dos outros 

polígonos, eles deverão recortar as peças e encaixá-las de modo a formar um quadrado, conforme a 

disposição das peças do quebra-cabeça original. Caso as peças não se encaixem corretamente,  

oriente-os a refazer os cálculos. A seguir estão indicadas as medidas de todas as peças após serem 

reduzidas na mesma proporção do primeiro retângulo. 

Ilustração: Cátia Germani 
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Promova um debate com toda a turma a respeito das soluções e estratégias utilizadas pelas duplas. 

Veja se eles percebem que, no caso em questão, a razão entre as medidas dos comprimentos dos 

lados correspondentes é igual, ou seja, eles são proporcionais. Outras variações podem ser propostas 

aos alunos, como a construção de um quebra-cabeça cujas medidas das peças sejam iguais ao dobro 

ou à metade das medidas das peças originais. 

 

3ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
Nesta etapa, os conceitos de grandezas diretamente e inversamente proporcionais serão 

trabalhados por meio de problemas contextualizados. Para isso, providencie uma cópia da lista de 

problemas detalhada na Atividade 1. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula organizando a turma em duplas e distribua a cada aluno uma cópia da lista de 

problemas a seguir. Oriente os alunos a resolverem os problemas no caderno, anotando, além das 

respostas, todas as estratégias utilizadas. 

 

LISTA DE PROBLEMAS 

1. O diretor de uma escola vai comprar bolas de futebol para complementar as aulas de Educação 

Física. Veja no quadro a seguir o preço que deverá ser pago em relação à quantidade de bolas 

adquiridas. 

 

Quantidade de bolas de futebol Preço (R$) 

1 R$ 29,00 

2 R$ 58,00 

3 R$ 87,00 

4 R$ 116,00 

5 R$ 145,00 

6 R$ 174,00 

7 R$ 203,00 

 

Sabendo que a quantidade de bolas de futebol e o preço são variáveis diretamente proporcionais, 

preencha o quadro com os valores que o diretor vai pagar se comprar 4, 5, 6 e 7 bolas. 

 

2. Para encher um tanque são necessárias 80 recipientes com capacidade para 8 L cada um. Quantos 

recipientes com capacidade para 2 L cada serão utilizados para encher esse mesmo tanque? 

Resposta: 320 recipientes. 
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3. Luiz contratou 3 pedreiros para realizarem uma reforma em sua casa. O prazo combinado para o 

término do serviço foi 8 dias. Mantendo o mesmo ritmo de trabalho, quantos dias 6 pedreiros 

levariam para terminar essa mesma reforma? 

Resposta: 4 dias. 

 

4. Em uma fábrica, 3 máquinas, trabalhando sem parar, produzem 230 peças por hora. Mantendo o 

mesmo ritmo de trabalho, quantas peças serão produzidas por 6 máquinas nesse mesmo intervalo 

de tempo? 

Resposta: 460 peças. 

 

5. Em uma empresa, 3 máquinas levam 28 dias para finalizar um serviço. Mantendo o mesmo ritmo 

de trabalho, quantas máquinas serão necessárias para concluir o mesmo serviço no período de  

7 dias? 

Resposta: 12 máquinas. 

 

Os alunos poderão apresentar diversas estratégias de resolução para os problemas propostos. 

Aproveite para identificar quais são as estratégias mais recorrentes, além das dificuldades mais 

comuns, realizando intervenções sempre que julgar conveniente. 

O objetivo do problema 1 é que os alunos percebam que o preço a ser pago pelas bolas de futebol 

está diretamente relacionado à quantidade adquirida. Logo, para determinar o valor a ser pago ao 

comprar 4 bolas de futebol, o preço unitário deverá ser multiplicado por 4, ou seja, 29 ∙ 4 = 116,00. 

Já para determinar o preço da compra de 5 bolas de futebol, o valor unitário deverá ser multiplicado 

por 5, ou seja, 29 ∙ 5 = 145,00. O mesmo procedimento deverá ser utilizado para determinar o valor 

a ser pago na compra de qualquer quantidade de bolas. Em seguida, explique aos alunos que duas 

grandezas são diretamente proporcionais quando o aumento/redução de uma delas implica o 

aumento/redução da outra, na mesma proporção. 

Ao iniciar a correção do problema 2, proponha alguns questionamentos aos alunos de modo a fazê-

los refletir sobre a situação proposta. Sugerimos os exemplos a seguir. 

 A medida da capacidade do recipiente utilizado para encher o tanque aumentou ou diminuiu? 

 Para encher o tanque, a quantidade de recipientes com capacidade para 2 L é maior ou menor do 

que a quantidade de recipientes com capacidade para 8 L? Justifique. 

De acordo com as respostas dadas pelos alunos, verifique se eles perceberam que a capacidade do 

recipiente foi reduzida para 
1

4
 (

2

8
=

1

4
). Dessa forma, será necessário aumentar a quantidade de 

recipientes em 4 vezes, ou seja, 80 ∙ 4 = 320 recipientes. 

Explique aos alunos que a quantidade de recipientes e a capacidade do recipiente são grandezas 

inversamente proporcionais, ou seja, quando uma delas aumenta, a outra diminui na mesma 

proporção, e vice-versa. 

Finalize a aula realizando as correções, intervindo quando julgar necessário. 
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Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. Quando duas grandezas são diretamente proporcionais? 
Duas grandezas 𝑥 e 𝑦 são diretamente proporcionais quando a razão 

𝑥

𝑦
 com 𝑦 ≠ 0, é igual a uma constante. 

2. Quando duas grandezas são inversamente proporcionais? 
Duas grandezas 𝑥 e 𝑦 são inversamente proporcionais quando o produto 𝑥 ∙ 𝑦 é igual a uma constante. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção na explicação do professor?   

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Participei ativamente das atividades propostas?   

Agi com respeito e cooperação nas atividades realizadas em grupo?   

Compreendi o conceito de proporcionalidade?   

Reconheci situações que envolvem proporcionalidade em diferentes contextos, 

compreendendo o conceito de grandezas direta e inversamente proporcionais? 

  

Determinei a constante de proporcionalidade?   

 


