
 
Volume 2 – Ensino Fundamental 

Unidade 1 – Números quebrados: as frações 
(Temas do Livro EJA no Mundo do Trabalho páginas 9 até 20) 

 
 Compreender, comparar e ordenar frações associadas às ideias de partes de inteiros e 

resultado de divisão, identificando frações equivalentes. 
 Reconhecer que os números racionais podem ser expressos na forma de fração e decimal, 

estabelecendo relações entre essas representações.   
 Exemplos de exercícios resolvidos como estratégia para adquirir as habilidades 

desta unidade: 
 Fração de um número 

 
 Calculando o valor correspondente à quantidade:  5   de 12   resposta 10 

                                                                                 6 

 
 Multiplicamos o numerador 5 x 12 = 60 e multiplicamos o denominador 6x1 = 6, 

Depois é só dividir 60:6 = 10 
 

 Atividade: Fazer os exercícios 1, 2 e 3  da página 17 do livro, aplicando a 
estratégia de cálculo do exemplo apresentado acima. (não calcule 
mentalmente como o comando do enunciado) 

 Para conferir suas respostas na página 18 e 19 (Hora da Checagem/Ativ. 3) 

Frações equivalentes: são frações que representam a mesma quantidade. Se quisermos 
encontrar frações que são equivalentes para uma fração, basta multiplicarmos o numerador e 
denominador pelo mesmo número natural diferente de zero. 

 

 Encontrar frações equivalentes para 1⁄3. Vamos 
multiplicar  1⁄3   por  2, 3, 4 e 5 

 
 Assim,  2⁄6, 3⁄9, 4⁄12, 5⁄15  são  frações equivalentes  

para 1⁄3 
 Atividade: Fazer o exercício 1 da página 22 até a 

página 23 (a,b,c,d,e,f,g) 
 Para conferir suas respostas na página 27 (Hora da 

Checagem, Atividade 1) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://matematicabasica.net/fracoes-equivalentes/


Atividades Complementares: 
 
 
1) Determine qual das opções abaixo é 

equivalente a: 11 
                        12                                                                                     

a) 22 
    24 
b) 12 
    13 
c) 16 
    18 
d) 22 
    20 
e) 44 
    40 
 

 

 

2)Determinado condomínio trocou seu reservatório de água, com capacidade 
para 15000 litros, por outro dois terços maior. Qual é a capacidade do novo 
reservatório? 

Dica: 2 de 15000, 2 x 15000 e o resultado dividir o 3,  
          3           
depois somar 15000 litros ao resultado, para obter a resposta 
correta 
           

a) 10000 litros 
b) 15000 litros 
c) 20000 litros 
d) 25000 litros 
e) 27000 litros 
 

 

3)Para redução de custos e aumento de lucratividade, determinada 
lanchonete diminuiu em sete vinte avos a quantidade de bacon 
presente em todos os sanduíches. Sabendo que eram gastos 100 g de 
bacon por sanduíche, qual é a nova quantidade gasta? 

 Dica: calcule 7 de 100; 7 x 100 e 
                       20 
 
 o resultado dividir por 20 , depois subtrair 
                       
 
100g ao resultado, para obter a resposta correta    
  

 
a) 35 g     b) 65g    c) 45 g     d) 25 g    e) 55 g                                      
 
 
 
Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos 
nesta unidade!!! 
Bom Estudo 
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao 

 

 
 
 

https://brasilescola.uol.com.br/matematica/fracao


Volume 2 – Ensino Fundamental 
Unidades  2 e 3 – Números quebrados: Os Decimais e  suas Operações 

(Temas do Livro EJA no Mundo do Trabalho páginas 42 até 72) 
Os números decimais no cotidiano 

 Exemplos de exercícios resolvidos como estratégia para adquirir as habilidades 
desta unidade: 
Cardápio dos números decimais: 

 
 
 
 
 

Nomenclatura de números decimais 
A fim de facilitar as definições que virão, a seguir estabelecemos algumas nomenclaturas. 
Um número decimal é formado por sua parte inteira e pela parte decimal. A parte decimal é 
organizada da seguinte maneira: décimo, centésimo, milésimo, décimo de milésimo, centésimo de 
milésimo e assim por diante. 
Veja o exemplo: 

 

 

Use o cardápio para calcular o pedido 
de uma família: 
Um hamburguer, um Especial duplo, um 
refrigerante, um suco e uma água: 
 
2,00+ 5,00 + 2,00 + 3,00 + 1,00=  R$ 13,00 
 
Obs: ao demonstrar seus cálculos com 
números decimais, é importante fazer a 
“montagem da conta”, colocando 
vírgula embaixo de vírgula, respeitando 
as casas decimais. 



 
 
 
Adição com números decimais 
A adição de números decimais é definida de maneira semelhante à adição de números inteiros, 
nessa operação devemos somar parte inteira com parte inteira, décimos com décimos, centésimos 
com centésimos, e assim sucessivamente. Em outras palavras, devemos colocar vírgula abaixo 
de vírgula, veja o exemplo. 

 Exemplo 1 
Vamos determinar a soma dos números 0,65 e 0,792. Lembre-se: o número 0 no final de qualquer 
número decimal não acresce no valor. 

 

 Exemplo 2 
Determine o valor da soma 1,442 + 2,4. 

 

As operações com números decimais são indispensáveis para o nosso cotidiano. 
Subtração com números decimais 
A subtração entre dois números decimais dá-se do mesmo modo que a sua adição, operamos parte 
inteira com parte inteira, décimos com décimos, e assim sucessivamente. Veja os exemplos. 

 Exemplo 
Determine a diferença entre os números 3,842 e 1,442. 

 

 
 

 
 

 
 

 Atividade: Fazer os exercícios 4 (página 67); exercícios 5 e 6 da página 68, e 
exercício 8 da página 69; do seu livro EJA NO MUNDO DO TRABALHO. 
Aplicando a estratégia de cálculo do exemplo apresentado acima 

 Para conferir suas respostas na página 70 e 71 (Hora da Checagem/Ativ. 2) 

 
Atividades Complementares: 



 
1) Em um feirão, Juarez aproveitou as promoções e 
comprou duas agendas, que custaram cada R$ 1,32; 
4 canetas, que custaram cada R$ 0,26; e 2 lapiseiras 
cada uma a R$ 1,22. Qual é o troco de Juarez, 
sabendo que ele levou apenas uma nota de R$ 10,00? 

a) R$ 3,82               b) R$ 5,18                c) R$ 3,88 

d) R$ 4,80               e) R$ 5,50 

 

 

 

 

 

2) A altura de uma casa era 5,18 metros. 
Construído um segundo andar, a altura da casa 
passou a ser de 7,7 metros. Em quantos metros 
a altura inicial da casa foi aumentada? 

 

 
 

3)    Veja, no quadro, as ofertas do dia de um supermercado: 

  
Gabarito 
1)   1,32 + 1,32 + 0,26 + 0,26 + 0,26 + 0,26 +1,22 + 1,22 = R$ 6,12 
        R$ 10,00 – R$ 6,12 = R$ 3,88 (letra c)                                     
 
2)  7,70 – 5,18 = 2,52 m     
   
 3) 2,70 + 2,50 + 3,80 = R$  9,00 (sem desconto) 
     2,20 + 2,09 + 3,59 = R$  7,88 (com desconto) 
R$ 11,17 – R$ 7,88 =  R$ 1,12( vai economizar) 
 
Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!! 

 Bom Estudo 
https://www.youtube.com/channel/UCsgHWN8lYveMUEWTDheTjZA 
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-   Leite em pó integral: de R$ 2,70 por R$ 2,20 
 -  Iogurte natural batido: 
 de R$ 2,50 por R$ 2,09  

   -  Queijo Minas frescal: de R$ 3,80 por R$ 3,59 
Se você comprar uma unidade de cada produto, quanto economizará? 

 

 

https://sites.google.com/site/conteudosdobimestre1/6/4--problemas-envolvendo-numeros-decimais/imagesCAAABA3X.jpg?attredirects=0


Unidades  4 e 5– Proporcionalidade e os números do Planeta Água 
(Temas do Livro EJA no Mundo do Trabalho páginas 87 até 147) 

 
 Exemplos de exercícios resolvidos como estratégia para adquirir as habilidades 

desta unidade: 
1) 

 
Analisando : 

 Medida de tempo.  
 Medida de capacidade (litros e ml)  
 Medida de comprimento (mm). 
 Proporcionalidade 

 
 
Sabendo que a abertura da torneira era de 1mm e que, com essa abertura perde-se num dia 
2000 litros, então: 6ª feira das 7h30 até sábado às 7h30 - 2000 litros. Sábado das 7h30 até 
domingo às 7h30 - 2000 litros. Domingo das 7h30 até 2ª feira às 7h30 - 2000 litros. Foram 3 dias 
de vazamento de água, com um desperdício de 6000 litros. 
 
Das 7h30 às 7h30 de: 6ª feira até sábado são 24 horas = 1 dia = 2000 l  
Sábado até domingo são 24 horas = 1 dia = 2000l  
Domingo até 2ª feira são 24 horas = 1 dia= 2000l 72 horas = 3 dias= 6000l 
 
 
A torneira, com uma abertura de 1mm, gasta 2000 litros por dia. 
 De 6ª feira às 7h30 até 2ª feira às 7h30, deu 72 horas, equivalente a 3 dias, portanto 2000 litros 
por dia x 3 dias = 6000 litros. 
 
 
 
 
 
 
 
2) Se três cadernos custam R$ 8,00, o preço de seis cadernos custará R$ 16,00. Observe que se 
dobramos o número de cadernos também dobramos o valor dos cadernos. Confira pela tabela: 



 

 
 
 
 
As grandezas são muito utilizadas em situações de comparação, isto é comum no cotidiano. 
Casos aplicando o conceito de  proporcionalidade são de extrema importância para a obtenção 
dos resultados. 
 
Atividade: Fazer os exercícios 1 (página 111); exercícios 2 ( página 112); do seu livro EJA 
NO MUNDO DO TRABALHO. Para conferir suas respostas na página 116 e 117(Hora da 
Checagem/Ativ. 3) 
Atividades Complementares: 
 

1) Se um relógio com defeito atrasa 20 minutos 
por dia, quantos dias se passaria para o 
atraso ser de 1 hora? 

 
 a) 2 dias     b) 3 dias     c) 4 dias     d) 5 dias     
 
 e) 6 dias   

 
 
 
 
2) Numa pesquisa dos 
candidatos a prefeito de uma 
cidade, têm-se os candidatos 
Pedro Divino, Maria Bemvista e 
José Inocêncio. Com relação ao 
gráfico das intenções de votos, 
se a cidade possui 50.000 
eleitores, o número de votos do 
candidato mais cotado será:  
a) 7.000 
b) 11.500 
c) 15.000  
d) 17.500  
e) 20.000 
 
Dica: calcule 35% de 50000 
50000 dividido por 100 e o 
resultado vezes 35 

 



Desperdício de água preocupa Codau, que orienta moradores de Uberaba 

Consumo de água por pessoa está acima da média nacional. Mudanças de hábitos são 
incentivadas, com atitudes simples. 

“ O Centro Operacional de Abastecimento e Saneamento de Uberaba (Codau) desenvolveu 
projetos para incentivar a mudança de hábitos da população. “Precisamos aprender a fazer 
uso racional, mudar de atitude, precisamos acostumar-se a economizar. Mesmo com as 
diversas campanhas que incentivam a economia de água, alguns hábitos são difíceis de 
serem evitados, segundo a coordenadora. A cada seis segundos de descarga, por exemplo, 
cerca de 14 litros de água vão embora. Por isso, a orientação do Codau é de apertar o tempo 
necessário. 

Segundo o Codau, mudanças de hábitos podem fazer a diferença. O hábito de ensaboar a 
louça com a torneira fechada gera uma economia de mais de 200 litros por lavagem; tomar 
banhos rápidos e fechar a torneira ao se ensaboar, também ajuda e garante até 162 litros no 
fim do mês.” 

A utilização de água potável para irrigação das lavouras é responsável, em média, por mais de 
70% da demanda desse recurso natural e é nessa atividade econômica que acontece 
significativa parcela do desperdício de água. 

 

G1. Acesso em 27 jan 2017 - adaptado 

Evitar o desperdício de água no consumo doméstico é importante para a conservação desse 
recurso natural. No entanto, de acordo com o texto, qual é o setor que mais desperdiça água? 

a) atividade agrícola   b) indústrias     c) tecnologia     d) setor de serviços   e) comércio 

                                                  

 
Gabarito: 

1) 1hora = 60 minutos 
20 minutos de atraso por dia, para completar 1 hora levará 3 dias b) 

2) 50000 : 100 = 500 x 35 = 17500 d) 
 

3)  a) atividade agrícola 
 
Acesse este link abaixo para aprofundar seus conhecimentos nesta unidade!!! 

 Bom Estudo  
 https://exercicios.brasilescola.uol.com.br/ 

 
 

http://g1.globo.com/minas-gerais/triangulo-mineiro/noticia/2016/03/desperdicio-de-agua-preocupa-codau-que-orienta-moradores-de-uberaba.html
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