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Grandezas proporcionais 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

Razão entre grandezas de espécies diferentes.  (EF09MA07) Resolver problemas que envolvam 

a razão entre duas grandezas de espécies 

diferentes, como velocidade e densidade 

demográfica.  

Grandezas diretamente proporcionais e grandezas 

inversamente proporcionais. 

 (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. 

Objetivos 

 Reconhecer situações que envolvam razão e proporcionalidade em diferentes contextos. 

 Compreender a ideia de grandezas diretamente e inversamente proporcionais.  

 Resolver problemas envolvendo razão entre grandezas de espécies diferentes. 

 Resolver problemas variados, envolvendo grandezas diretamente e inversamente proporcionais, 

utilizando a metodologia de cálculo da regra de três.  

Recursos utilizados 

 Laboratório de informática.  

 Régua. 

 Trena ou fita métrica (trena de uso exclusivo  

do professor). 

 Cartolina. 

 Planta baixa de casa ou de apartamento. 

 Caderno. 

 Lápis grafite. 

 Lousa. 

 Giz. 

 Papel sulfite. 

 Calculadoras. 

 

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

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nessa etapa, o objetivo é verificar os conhecimentos prévios dos alunos a respeito de razão e de 

proporcionalidade e desenvolver a ideia de razão entre duas grandezas de espécies diferentes. 
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Atividade 1 

Inicialmente, promova um momento de discussão sobre situações do cotidiano em que a razão e a 

proporção aparecem. Em seguida, realize alguns questionamentos para verificar o conhecimento dos 

alunos a respeito do assunto. Alguns questionamentos que podem ser feitos são: 

 o que são grandezas? 

 o que é razão? 

 o que é proporção?  

 como verificar se existe uma relação proporcional entre duas grandezas? 

Permita um momento para que os alunos expressem suas ideias e opiniões a respeito do assunto e 

observe as dificuldades ou os equívocos cometidos por eles para, então, fazer as intervenções que 

julgar necessárias. 

Lembre aos alunos de que volume, área, comprimento, capacidade, tempo, dentre outros, são 

grandezas. E, ao comparar duas grandezas, escrevemos uma razão, isto é, uma fração. Quando duas 

razões são iguais, temos uma proporção. 

Em seguida, na lousa, sistematize o conceito de razão e de proporção, solicitando aos alunos que o 

copiem no caderno. 

A razão entre dois números 𝑥 e 𝑦 (com 𝑦 ≠  0) é expressa pela fração 
𝑥

𝑦
 ou por 𝑥: 𝑦.  

Lemos: “x está para y”. 

 

Quando duas razões são iguais, temos uma proporção. Portanto, se a razão entre a e b (𝑏 ≠  0) é 

igual à razão entre c e d (𝑑 ≠  0), dizemos que 
𝑎

𝑏
=

𝑐

𝑑
 é uma proporção. 

 

Atividade 2 

Solicite, com antecedência, que aos alunos pesquisem a população e a medida da área da cidade e 

do estado em que vivem. A pesquisa pode ser feita na biblioteca, no laboratório de informática ou, até 

mesmo, no celular ou em tablets. Oriente-os a pesquisar no site do IBGE, disponível em 

<https://cidades.ibge.gov.br>. Acesso em: 21 nov. 2018. Caso necessário, pesquise esses dados para 

serem apresentados aos estudantes, escrevendo-os no quadro. 

Organize os alunos em duplas. E, em seguida, realize alguns questionamentos a respeito dos dados 

pesquisados, como os a seguir. 

 O que é densidade demográfica? 

 Como podemos determinar quantas pessoas, em média, vivem em 1 km2? 

 Para que a densidade demográfica da cidade e do estado sejam iguais, quantos habitantes a cidade 

deveria ter? 

Permita um momento para que os alunos exponham suas ideias e opiniões a respeito do assunto, 

intervindo quando necessário. Comente que a densidade demográfica de certa localidade é a razão 

entre a quantidade de habitantes dessa localidade e a medida de sua área, em quilômetros quadrados, 

e é calculada como o quociente entre quantidade de habitante e medida da área territorial da 

localidade. 

𝐷𝑑 =
quantidade de habitantes

área territorial ( km2 )
 

https://cidades.ibge.gov.br/
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Após o comentário, solicite aos alunos que determinem a densidade demográfica da cidade e do 

estado em que vivem com base nos dados coletados e que realizem as comparações necessárias para 

responder aos questionamentos anteriores. 

Enquanto os alunos resolvem a atividade, circule pela sala e verifique se possuem alguma dúvida 

ou dificuldade para iniciar a atividade. Caso encontre alunos com dúvidas, procure não dar a resposta 

certa a eles, mas faça perguntas que os estimulem a pensar matematicamente. E, após todos terem 

terminado, realize a correção da atividade na lousa. Se necessário, retome o conteúdo para a 

compreensão dos alunos. 

 

2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nessa etapa, o objetivo é desenvolver o trabalho com representação em planta baixa e com a ideia 

de escala. Para isso, providencie, com antecedência, plantas baixas de alguma construção (casa, 

apartamento, prédios comerciais) com indicação da escala, régua, fita métrica ou trena, papel sulfite e 

cartolina. 

Atividade 1 

Organize a turma em grupos de 3 integrantes cada e distribua a representação da planta baixa 

providenciada para cada grupo, permitindo que os alunos analisem essa planta baixa. 

Em seguida, solicite que os alunos observem a escala utilizada na planta baixa e que realizem 

alguns questionamentos, como: 

 a escala utilizada amplia ou reduz a imagem? 

 nessa planta baixa, cada 1 cm corresponde a quantos metros da construção real? 

Permita um momento para que os alunos exponham suas ideias e opiniões a respeito do assunto, 

intervindo quando necessário. 

Proponha aos grupos que construam a planta baixa da sala de aula ou de algum outro cômodo da 

escola que preferirem. Para isso, permita que os alunos realizem as medições necessárias do cômodo 

escolhido, utilizando fita métrica ou trena, e distribua papel sulfite e cartolina para que realizem o 

desenho da planta baixa e para que montem cartazes, que, depois, deverão ser expostos em sala. 

Oriente os alunos a desenhar a planta baixa do cômodo escolhido, com os valores obtidos na 

medição, escolhendo uma escala adequada para representar o valor real da medida do ambiente. 

Solicite aos alunos que realizem a anotação da escala adotada. 

Durante a realização da atividade, circule pela sala e verifique se possuem alguma dúvida ou 

dificuldade para iniciar a atividade. Caso encontre alunos com dúvidas, procure não dar a resposta 

certa a eles, mas faça perguntas que os estimulem a pensar sobre os possíveis equívocos. 

 

3º Etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Nessa etapa, o objetivo é desenvolver os conceitos já estudados sobre grandezas diretamente e 

inversamente proporcionais e sobre a utilização da regra de três para resolver problemas envolvendo 

duas ou mais grandezas proporcionais.  

Atividade 1 

Inicialmente, realize alguns questionamentos para validar os conhecimentos dos alunos a respeito 

do assunto, como: 
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 o que são grandezas proporcionais? 

 o que vocês entendem por grandezas diretamente proporcionais? 

 o que vocês entendem por grandezas inversamente proporcionais? 

 o que é constante de proporcionalidade? 

Permita um momento para que os alunos expressem suas ideias e opiniões a respeito do assunto, e 

observe as dificuldades ou os equívocos cometidos por eles, para, então, fazer as intervenções que 

julgar necessárias. 

Lembre aos alunos de que duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar (ou 

ao diminuir) uma delas, a outra aumenta (ou diminui) na mesma proporção. Já, quando duas 

grandezas são inversamente proporcionais, ao aumentar uma delas, a outra diminui na mesma 

proporção.  

Em seguida, sistematize na lousa o conceito de números diretamente e inversamente proporcionais 

e solicite que os alunos o copiem no caderno. 

Os números a, c e e são diretamente proporcionais aos números b, d e f (diferentes de zero), 

respectivamente, quando as razões 
𝑎

𝑏
 , 

𝑐

𝑑
 , 

𝑒

𝑓
 são todas iguais a uma constante k, chamada constante de 

proporcionalidade. Assim, podemos escrever: 
𝑎

𝑏
=  

𝑐

𝑑
=  

𝑒

𝑓
= 𝑘. 

 

Os números a, c e e são inversamente proporcionais aos números b, d e f (diferentes de zero), 

respectivamente, se as razões 
𝑎
1

𝑏

, 
𝑐
1

𝑑

, 
𝑒
1

𝑓

 forem todas iguais a uma constante k, pois: 

𝑎 ∙ 𝑏 = 𝑐 ∙ 𝑑 = 𝑒 ∙ 𝑓 = 𝑘. 

Organize os alunos em duplas e, em seguida, transcreva na lousa a seguinte situação-problema, 

solicitando-os que a copiem e a resolvam no caderno. 

Em uma fábrica de autopeças, uma máquina produz 25 peças em uma hora de funcionamento. 

Quantas peças essa máquina produzirá nas mesmas condições se ficar em funcionamento por  

5 horas? 

Permita que os alunos exponham as suas opiniões acerca das possíveis resoluções para o problema 

proposto, promovendo um diálogo a respeito das ideias apresentadas. 

Explique que, como as grandezas “quantidade de peças” e “medida de tempo (h)” são diretamente 

proporcionais, pois, quanto maior o tempo de funcionamento da máquina, maior será, de maneira 

proporcional, a produção de peças. Comente que, para resolver o problema proposto, usa-se a regra 

de três simples envolvendo grandezas diretamente proporcionais. 

Veja como proceder para resolver o problema: 

Quantidade de peças Medida de tempo (h) 

25 1 

x 5 

Escrevendo uma proporção com base no quadro e resolvendo-a, temos: 

25

𝑥
=

1

5
 

1 ∙ 𝑥 = 25 ∙ 5 

𝑥 = 125 

Portanto, em 5 horas de funcionamentos, a máquina produzirá 125 peças. 
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Atividade 2 

Para finalizar o desenvolvimento do trabalho com regra de três simples envolvendo grandezas 

proporcionais (diretamente e inversamente), utilize as próprias atividades do livro didático para 

elaborar uma lista, com objetivo de fixação do conceito de grandezas proporcionais e de cálculo de 

regra de três simples. A lista pode ser resolvida em duplas. Distribua calculadoras para auxiliar os 

alunos nos cálculos. 

Durante a resolução da lista de atividades, verifique as dificuldades apresentadas pelos alunos, 

auxiliando-os sempre que necessário. Realize a correção na lousa, solicitando que alguns deles 

apresentem suas resoluções e discuta com a turma os procedimentos utilizados em cada resolução. 

Faça uma retomada do conteúdo caso julgue necessário. 

 

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. O que é razão? E o que é proporção? 

Razão é a comparação entre duas grandezas; proporção é a igualdade entre duas razões. 

2. O que é densidade demográfica? 

Densidade demográfica de uma localidade é a razão entre a quantidade de habitantes dessa localidade e a medida de sua 

área, em quilômetros quadrados, e é calculada como o quociente entre quantidade de habitante e medida da área territorial 

da localidade. 

3. O que são grandezas diretamente e inversamente proporcionais? 

Duas grandezas são diretamente proporcionais quando, ao aumentar uma delas, a outra aumenta na mesma proporção, e 

duas grandezas são inversamente proporcionais quando, ao aumentar uma delas, a outra diminui na mesma proporção. 

 

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

de auto avaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Prestei atenção nas explicações do professor?   

Realizei as atividades propostas com empenho?   

Contribuí com o trabalho desenvolvido por meu grupo para a resolução dos 

problemas propostos? 

  

Reconheci situações que envolveram razão e proporcionalidade em diferentes 

contextos? 

  

Resolvi problemas envolvendo grandezas diretamente e inversamente 

proporcionais? 

  

Utilizei a regra de três simples para resolver problemas envolvendo grandezas 

diretamente e inversamente proporcionais? 

  

 


