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Título: Quais são as possibilidades? 

Duração estimada: 1 semana 

Referência ao livro do aluno: Unidade 3 

Introdução 

Esta sequência didática explora estratégias de resolução de problemas que envolvem a deter-

minação e contagem de possibilidades em duas situações distintas. Uma delas aborda a identificação 

de possibilidades de juntar cédulas do Real e formar determinado valor. A outra situação envolve a 

determinação do número de agrupamentos possíveis ao combinarmos cada elemento de uma coleção 

com todos os elementos de outra coleção. No 4º ano, a expectativa é de que os alunos resolvam esse 

tipo de problema com o apoio de materiais manipulativos, desenhos ou esquemas, sem usar o princí-

pio multiplicativo. 

Objetivos de aprendizagem 

• Criar estratégias de resolução de problema que envolvem contagem de possibilidades. 

Objetos de conhecimento e Habilidades (BNCC) 

• Problemas de contagem 

(EF04MA08) Resolver, com o suporte de imagem e/ou material manipulável, problemas 
simples de contagem, como a determinação do número de agrupamentos possíveis ao se 
combinar cada elemento de uma coleção com todos os elementos de outra, utilizando 
estratégias e formas de registro pessoais. 

Material necessário 

Cédulas do Real fictícias. 
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Desenvolvimento 

Etapa 1: Juntando 100 reais  

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em duplas 

O objetivo desta etapa, como mencionamos anteriormente, é desenvolver habilidades de or-

ganização de informações para resolver os problemas propostos, controlando e assegurando a identi-

ficação de todas as possibilidades de respostas em cada situação. Situações como essas que propomos 

incialmente favorecem o desenvolvimento de estratégias pelos alunos para a resolução de problemas 

envolvendo a determinação do número de agrupamentos possíveis quando combinamos cada ele-

mento de uma coleção com todos os elementos de uma coleção diferente. Esse tipo de problema será 

apresentado na etapa 2 dessa sequência.  

Nesta etapa, exploramos um exemplo do tipo de problemas que envolvem a combinação de 

cédulas para formar determinado valor em reais.   

No exemplo que apresentamos, os alunos deverão determinar o número de combinações pos-

síveis com cédulas (ou notas) de R$ 10,00, R$ 20,00 e R$ 50,00, cuja soma resulte em 100 reais, com o 

auxílio de material fictício representando cédulas do Real. Caso não seja possível, os alunos podem 

representar as cédulas usando cartões de papel com os valores das notas escritos em cada um. 

1. Organize os alunos em duplas e distribua 10 cédulas de R$ 10,00, 5 cédulas de R$ 20,00 e 2 cédulas 

de R$ 50,00 para cada uma. Apresente o problema: 

 

As respostas esperadas são: 

a) 2 cédulas de 50 reais:  

2  50 = 50 + 50 = 100 (100 reais) 

b) 1 cédula de 50 reais, mais 2 cédulas de 20 reais, mais 1 cédula de 10 reais: 

50 + 2  20 + 10 = 100 (100 reais) 

c) 1 cédula de 50 reais, mais 1 cédula de 20 reais, mais 3 cédulas de 10 reais: 

50 + 20 + 3  10 = 100 (100 reais) 

d) 1 cédula de 50 reais mais 5 cédulas de 10 reais: 

50 + 5  10= 100 (100 reais) 

Quais cédulas vocês podem juntar para obter 100 reais, utilizando pelo menos uma 
cédula de R$ 50,00? 
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Convide um aluno e cada dupla para apresentar uma solução possível do problema. Ao final 
das apresentações, avalie se todas as possibilidades foram contempladas pelos alunos. Em 
caso negativo, convide os alunos a descobrirem a possibilidade que falta para se obter 100 
reais usando apenas uma cédula de 50 reais.  

2. Proponha outro problema:  

  

As respostas esperadas são: 

a) 5 cédulas de 20 reais: 

5  20 = 100 (100 reais) 

b) 4 cédulas de 20 reais mais 2 cédulas de 10 reais: 

4  20 + 2  10= 100 (100 reais) 

c) 3 cédulas de 20 reais mais 4 cédulas de 10 reais: 

3  20 + 4  10= 100 (100 reais) 

d) 2 cédulas de 20 reais mais 6 cédulas de 10 reais: 

2  20 + 6  10 = 100 (100 reais) 

e) 1 cédula de 20 reais mais 8 cédulas de 10 reais: 

20 + 8  10 = 100 (100 reais) 

f) 10 cédulas de 10 reais: 

10  10= 100 (100 reais)  

  

Agora não é permitido utilizar cédulas de R$ 50,00. Quantas são as possibilidades de se 
obter 100 reais com as cédulas que vocês receberam? 
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3. Para encerrar esta etapa da sequência, organize os alunos em grupos e proponha a seguinte situ-
ação: 

 

As respostas esperadas são: 

a) 2 cédulas de 50 reais mais 2 cédulas de 20 reais: 

2  50 + 2  20 = 140 

b) 2 cédulas de 50 reais mais 1 cédula de 20 reais mais 1 cédula de 10 reais: 

2 50 + 20 + 10 = 130 

c) 2 cédulas de 50 reais mais 2 cédulas de 10 reais: 

2  50 + 2  10 = 120 

d) 1 cédula de 50 reais mais 3 cédulas de 20 reais: 

50 + 3  20 = 110 

e) 1 cédula de 50 reais mais 2 cédulas de 20 reais mais 1 cédula de 10 reais: 

50 + 2  20 + 10 = 100 

f) 1 cédula de 50 reais mais 1 cédula de 20 reais mais 2 cédulas de 10 reais: 

50 + 20 + 2  10 = 90 

g) 1 cédula de 50 reais mais 3 cédulas de 10 reais: 

50 + 3  10 = 80 

h) 4 cédulas de 20 reais: 

4  20 = 80 

i) 3 cédulas de 20 reais mais 1 cédula de 10 reais: 

3  20 + 10 = 70 

j) 2 cédulas de 20 reais mais 2 cédulas de 10 reais: 

2  20 + 2  10 = 60 

k) 1 cédula de 20 reais mais 3 cédulas de 10 reais: 

20 + 3  10 = 50 

l) 4 cédulas de 10 reais: 

4  10 = 40 

  

Escolham 4 cédulas, entre as que vocês receberam, e adicionem os valores. Quais são 
as escolhas possíveis de cédulas? Qual é o total, em reais, obtido em cada escolha?  
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Etapa 2: Quantas opções de trajeto?    

Duração prevista: 1 aula 

Organização dos alunos: em duplas 

Nesta segunda etapa da sequência, os alunos serão convidados a resolver um tipo de problema 
que envolve a determinação do número de agrupamentos possíveis quando combinamos cada ele-
mento de uma coleção com todos os elementos de outra coleção. Esperamos que as estratégias de 
contagem das possiblidades de combinação exploradas na etapa anterior sirvam de base para os alu-
nos resolverem o problema proposto.  

1. Inicialmente, organize os alunos em duplas. Entregue para cada aluno da dupla uma folha com 
um desenho semelhante ao do modelo seguinte, na qual foram assinalados três pontos identifi-
cados por letras maiúsculas, A, B e C, e 9 outros pontos identificados por letras minúsculas, a, b, 
c, d, e, f, g, h, i. 

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 
2. Explique aos alunos que eles deverão representar com desenhos as estradas que ligarão as cida-

des A, B e C na folha que receberam. Comente que todas as estradas passarão pelas cidades me-
nores, aquelas identificadas pelas letras minúsculas. As letras do desenho podem ser trocadas por 
nomes de cidades. 

3. Apresente o problema: Determine o total de caminhos diferentes para alguém que parta da ci-
dade A, passe pela cidade B e, finalmente, chegue à cidade C.  
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4. Desenhe na lousa uma reprodução da ficha dos alunos, com os pontos que identificam as cidades. 
Como exemplo, descreva um percurso e peça aos alunos que representem na folha que recebe-
ram. Depois, convide um aluno para completar o desenho feito na lousa com o percurso. 

O comando geral para todos os percursos deve ser: Sairemos da cidade A, passaremos pela ci-
dade B e chegaremos à cidade C. Quantos caminhos diferentes poderemos fazer: 

a) passando pelas cidades a e b e também pelas cidades e e f? Vamos desenhar e escrever os cami-

nhos usando as letras das cidades?  

Avits Estúdio Gráfico/Arquivo da editora 

 

  Nessa situação, feito o desenho, espera-se que os alunos apontem 4 possibilidades de cami-

nhos, a saber: AaBeC, AaBfC, AbBeC, AbBfC. 

b) passando pelas cidades a e b e também pelas cidades e, f e g? 

  Resposta: 6 caminhos possíveis (AaBeC, AaBfC, AaBgC, AbBeC, AbBfC, AbBgC). 

c) passando pelas cidades a, b e c, bem como pela cidade h? 

  Resposta: 3 caminhos possíveis (AaBhC, AbBhC, AcBhC). 

d) passando pelas cidades b e c, bem como pelas cidades h e i? 

  Resposta: 4 caminhos possíveis (AbBhC, AbBiC, AcBhC, AcBiC). 

5. Crie outras propostas envolvendo a combinação de percursos por meio de desenhos e a contagem 
das possibilidades que os alunos farão a cada momento.  
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Acompanhamento da aprendizagem 

Durante a realização das atividades, avalie se os alunos criam estratégias para assegurar que 

todas as respostas possíveis, em cada situação, sejam identificadas.  

Questões 

1. No restaurante de Antônio são servidos 4 tipos de saladas e 3 tipos de carne. Os tipos de salada 
são: salada de alface com tomate, salada de alface com palmito, salada de pepino e salada de 
batata. Os tipos de carne são: peixe, frango e carne vermelha. Quantas são as possibilidades de 
se montar um prato com uma salada e um tipo de carne? Represente sua resposta com desenhos. 

2. No restaurante de Antônio são servidos 2 tipos de sobremesa: doce de leite e salada de frutas. 
Quantas são as possibilidades de se montar refeição com uma salada, um tipo de carne e um tipo 
de sobremesa? Quais são elas? 

Gabarito das questões 

1. É possível montar 12 pratos diferentes combinando cada um dos 4 tipos de salada com os 3 tipos 
de carne.  

2. É possível montar 24 tipos de refeição combinando cada um dos 4 tipos de salada com os 3 tipos 
de carne e com os 2 tipos de sobremesa. 


