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APRESENTAÇÃO

1

Os estudantes já tiveram contato com os conjuntos numéricos em anos an-
teriores, dessa forma, esses conjuntos serão retomados e mais explorados, 
ampliando o trabalho para com diferentes representações.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 1a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
10 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Identificar os elementos do conjunto dos números naturais, in-

teiros, racionais, irracionais e reais.

 • Efetuar operações nos conjuntos numéricos estudados.

 • Estudar e trabalhar com a reta real.

 • Realizar transformações utilizando notação científica.

 • Identificar intervalos reais.

 • Operar com intervalos reais.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Números e operações.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

Conjuntos numéricos e  
intervalos na reta real
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 • Caneta.

 • Caderno.

 • Computador ou notebook com acesso à internet com banda larga.

PREPARAÇÃO

Ao estudar os conjuntos numéricos, serão utilizados diferentes exemplos de 
representações numéricas, exemplos físicos e teóricos do assunto. Dessa 
forma, procure trabalhar com os alunos esses conteúdos em cima de exem-
plos que eles possam sugerir.

O trabalho com a reta real, seus intervalos e operações se torna mais bem 
explorado com o uso de esquemas e da análise das restrições dos intervalos. 
Não poupe exemplos para o assunto.

AULA 1

Leia com os alunos o texto da abertura da unidade 1 (página 8) que traz infor-
mações sobre as expectativas de aprendizagem do capítulo.

Trabalhe com a notícia sobre vagas em condomínios (página 10) e discuta 
com os alunos outras possíveis representações dos números do infográfico, 
bem como a quais conjuntos numéricos eles possam pertencer.

Introduza os número naturais (página 11) seguindo as representações anti-
gas desses números até a mais atual, explorando as diferentes representa-
ções que as línguas oferecem aos sistemas numéricos, definindo posterior-
mente os conceitos de ordem, sucessor e antecessor nos números naturais. 
Cite alguns exemplos para ilustrar esses conceitos.

AULA 2
 

Introduza os números inteiros (página 12), onde o início do texto traz um ques-
tionamento, além de 2 gráficos com informações distintas, onde aparecem os 
números inteiros negativos.

Defina o conjunto dos números inteiros e alguns de seus subconjuntos, bem 
como o conceito de sucessor e antecessor de um número inteiro.
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Introduza também os números racionais (página 13), relacionando-os com 
a noção de medidas. Ao longo do texto, alguns exemplos são ilustrados, 
mostrando a noção de quantas unidades “cabem” em um inteiro, bem como 
escalas.

Defina um número racional, bem como a representação do conjunto dos nú-
meros racionais. Trace na lousa alguns exemplos, como frações, números 
decimais, positivos e negativos e dízimas periódicas.

AULA 3

Proponha aos alunos a resolução dos exercícios 1 e 2 (página 14), em que 
se aplicam os conhecimentos definidos até o momento. Aborde o texto da 
seção Para complementar (página 15), em que se estuda quantos números 
racionais existem entre os números 1 e 2, trazendo a ideia de infinidade na 
reta numérica.

Introduza os números irracionais (página 15) calculando a diagonal de um 
quadrado de lado 1. A problemática traz o número raiz de 2 como resultado e 
uma discussão sobre seu valor. O texto traz algumas observações sobre os 
números irracionais em seu final.

AULA 4

Apresente aos alunos o número Pi por meio do texto sobre outros números 
irracionais (página 16) para complementar o estudo dos números irracionais.

Na seção Foco na Tecnologia (página 17), mostre algumas funções da cal-
culadora que serão úteis no estudos dos conjuntos numéricos, bem como 
outros assuntos posteriormente. Trabalhe com os alunos os exercícios de 1 a 
4 (itens a), d), g) e h)), onde o uso da calculadora entra como uma ferramenta 
de cálculo para estimativas e trabalho com valores decimais.

AULA 5
 

Inicie o estudo dos números reais e da reta real (página 18), concluindo que 
a união dos conjuntos dos números naturais, inteiros, racionais e irracionais 
formam um conjunto completo, denominado conjunto dos números reais. 
Apresente a reta real, definindo-a e operando com alguns exemplos sob sua 
representação.

Utilize 1 item dos exercícios R1 e R2 (página 18) como exemplos e proponha 
aos alunos a leitura dos demais exercícios resolvidos, para, então, resolverem 
os exercícios 3 a 27 (páginas 20 e 21). Acompanhe os alunos sanando as 
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dúvidas que podem aparecer. A ideia desses exercícios é fixar e retomar con-
ceitos dos conjuntos estudados até o momento.

AULA 6
 

Inicie o estudo da notação científica (página 24), em que são mostrados al-
guns exemplos de diferentes representações para um mesmo número para 
se chegar à convenção da notação científica. Utilize o exercício R8 (página 24) 
como exemplo para transformar os números em notação científica.

Proponha aos alunos a resolução dos exercícios de 28 a 30 (página 24), para 
que possam praticar a notação científica. Ao final da aula, peça para os alunos 
escreverem suas respostas na lousa, socializando suas resoluções.

AULA 7
 

No estudo dos intervalos (página 25), comece pelos intervalos limitados e 
aborde as duas situações iniciais, a primeira sobre temperatura e a segunda 
sobre o peso de maçãs. Em ambas as situações, o uso de um intervalo pode 
modelar seus valores.

Introduza a notação de intervalo real, bem como seus elementos. Defina as 
representações de intervalos fechados, abertos e fechados e abertos. Em se-
guida, defina o conceito de intervalos ilimitados (página 26), bem como suas 
representações na reta real.

Proponha aos alunos a resolução dos exercícios de 31 a 34 (página 28), para 
que fixem as noções de intervalo aprendidas até agora.

AULA 8
 

Trabalhe com a intersecção, reunião e diferença de conjuntos (página 27), 
definindo os elementos que pertencem a cada situação. Os exemplos a), b) e 
c) servem para se ter uma noção numérica das definições apresentadas.

Proponha aos alunos a resolução dos exercícios 37, 39, 40 e 41 (página 28). 
Acompanhe a atividade tirando as possíveis dúvidas dos alunos.

AULA 9
 

Como complemento aos estudos realizados, os Diagramas de Euler-Venn (pá-
gina 29) são uma forma alternativa de se trabalhar com conjuntos e elemen-
tos. Defina para os alunos suas representações e como se trabalhar com elas.
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Utilize os exercícios R9 e R11 (páginas 29 e 30) como exemplos. Peça para os 
alunos lerem os demais exercícios resolvidos e resolverem os exercícios de 
46 a 48 (página 31). Os exercícios que não forem resolvidos em sala devem 
ficar para casa.

AULA 10
 

Leia com os alunos a seção Mundo plural (página 34) sobre o texto Do micro 
ao macro, em que se abordam números extremamente grandes e números 
extremamente pequenos, resolvendo, ao final da seção, as duas atividades 
propostas, em que os alunos podem pesquisar mais sobre microscópicos e 
macroscópicos.

Avalie a participação dos alunos em seus grupos, bem como a forma que 
se organizam para resolver as tarefas propostas. Elabore listas de exercícios 
baseadas naqueles que já foram resolvidos, bem como uma avaliação geral 
sobre os assuntos estudados.

ACOMPANHAMENTO DE APRENDIZAGEM


