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O s   n ú m e r o s   a o   n o s, s o   r e d o r 

▪ Sistema numérico Romano 

Introdução sobre a origem dos números 

Você já usou muitas vezes os números, mas será que já parou para 
pensar sobre: 

a. O modo como surgiram os números? 
b. Como foram as primeiras formas de contagem? 
c. Como os números foram criados, ou, será que eles sempre 

existiram? 

 
Para descobrir sobre a origem dos números, precisamos estudar um 
pouco da história humana e entender os motivos religiosos desses 
criadores. Na verdade, desconhecemos qualquer outro motivo que 
tenha gerado os números. 
Os historiadores são auxiliados por diversas descobertas, como o 
estudo das ruínas de antigas civilizações, estudos de fósseis, o estudo 
da linguagem escrita e a avaliação do comportamento de diversos 
grupos étnicos desde o princípio dos tempos. 
Olhando ao redor, observamos a grande presença dos números. 

 
 

 

http://www.uel.br/projetos/matessencial/fundam/numeros/numeros.htm#m10110


O Início do processo de contagem 

Os homens primitivos não tinham necessidade de contar, pois o que 
necessitavam para a sua sobrevivência era retirado da própria 
natureza. A necessidade de contar começou com o desenvolvimento 
das atividades humanas, quando o homem foi deixando de ser 
pescador e coletor de alimentos para fixar-se no solo. 

 
O homem começou a plantar, produzir alimentos, construir casas, 
proteções, fortificações e domesticar animais, usando os mesmos para 
obter a lã e o leite, tornando-se criador de animais domésticos, o que 
trouxe profundas modificações na vida humana. 
As primeiras formas de agricultura de que se tem notícia, foram criadas 
há cerca de dez mil anos na região que hoje é denominada Oriente 
Médio. 
A agricultura passou então a exigir o conhecimento do tempo, das 
estações do ano e das fases da Lua e assim começaram a surgir as 
primeiras formas de calendário. 
No pastoreio, o pastor usava várias formas para controlar o seu 
rebanho. Pela manhã, ele soltava os seus carneiros e analisava ao final 
da tarde, se algum tinha sido roubado, fugido, se perdido do rebanho 
ou se havia sido acrescentado um novo carneiro ao rebanho. Assim eles 
tinham a correspondência um a um, onde cada carneiro correspondia a 
uma pedrinha que era armazenada em um saco. 

 
No caso das pedrinhas, cada animal que saía para o pasto de manhã 
correspondia a uma pedra que era guardada em um saco de couro. No 
final do dia, quando os animais voltavam do pasto, era feita a 
correspondência inversa, onde, para cada animal que retornava, era 
retirada uma pedra do saco. Se no final do dia sobrasse alguma pedra, 
é porque faltava algum dos animais e se algum fosse acrescentado ao 
rebanho, era só acrescentar mais uma pedra. A palavra que usamos 
hoje, cálculo, é derivada da palavra latina calculus, que significa 
pedrinha. 



A correspondência unidade a unidade não era feita somente com 
pedras, mas eram usados também nós em cordas, marcas nas paredes, 
talhes em ossos, desenhos nas cavernas e outros tipos de marcação. 

  

Os talhes nas barras de madeira, que eram usados para marcar 
quantidades, contínuaram a ser usados até o século XVIII na Inglaterra. 
A palavra talhe significa corte. Hoje em dia, usamos ainda a 
correspondência unidade a unidade. 

 
Faça a leitura das páginas 17 até   44, do livro EJA Mundo do Trabalho e 

resolva os exercícios abaixo relacionados. 

Página 19, exercícios 1 e 2. 
Página 20, exercícios 1,2 e 3 
Páginas 23 e 24, exercícios 1 e2 e 3 
Página 24, exercícios 1, 
Página 27, exercícios 1 e 2. 

Página 28, exercícios 1, 2, 3 e 4  
Página 29, exercícios 1 
Páginas 33 e 34, exercícios 1,2 e 3. 
Página 36, exercícios 1,2 e 3.  

Páginas 36 e 37, exercícios 1 e 2  

Páginas 39 e 40, exercícios 1,2, 3 e 4. 

Páginas 40 e 41, exercícios 1 e 2 

 
O gabarito ou respostas estão indicadas nas páginas amarelas do livro, em 
Tema ou atividade.  
 
Se for de seu interesse, colocamo-nos a disposição, em nosso whatsapp 
particular, para orientação. Basta apenas contatar a escola e solicitar o 
whatsapp do Professor que deseja contatar. 
 
Tenha um bom trabalho.  
 

 

Ref: Direitos autorail a Miriam Gonçalves e Ulysses Sodré 
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O cálculo nas atividades cotidianas 

 
Quando estamos pretendendo realizar uma atividade, dificilmente 

associamos a algum conhecimento matemático, ou até mesmo não 
fazemos a associação com nenhuma disciplina escolar. É importante 

observar que em todas as atividades que realizamos diariamente tem 

sempre um questionamento a se fazer relacionado a matemática. 

Uma atividade que podemos pegar como exemplo é uma simples ida a 
padaria, você deve estar pensando, porque padaria? Digamos que pela 

manhã você vai a padaria comprar pão, em seguida você pensa em 
quantos pães comprar, ou seja quantas unidades. Sabendo a 

quantidade que vai comprar vem o questionamento: qual o valor de 
dinheiro que vou gastar para fazer a compra? evidentemente que 

temos primeiro que saber qual é o preço da unidade, cada unidade que 
nós formos comprando temos de somar o valor. O valor total em 

dinheiro é a soma dos valores unitários, na prática se compramos 6 
pães e o valor da unidade é igual a R$0,20, sabemos que o valor da 

compra é de R$1,20. Usamos valores numéricos para realizar esse 
raciocínio, abordando conceitos matemáticos importantes como o uso 

de unidades, soma, quantidade. 

A matemática do dia a dia apresenta outras diversas formas de 

interpretação que não estão relacionados exclusivamente com a forma 

matemática concreta (matemática com o uso de números, teoremas). 

Os atrasos e a correria do dia a dia são coisas que estamos sujeitos. 

Quantas vezes saímos de casa atrasados querendo em um certo 

intervalo de tempo chegar em algum lugar, ou desafiarmos até mesmo 
a capacidade de executar determinadas atividades. Nessa corrida 

contra o tempo utilizamos a matemática, realizamos cálculos mentais 
relacionados a quantidade necessária de tempo para concretizar 

determinadas atividades. Observe que a palavra quantidade aparece 

de novo em nosso estudo, enfatizando a atividade diária a matemática. 

Nós mesmos conseguimos estabelecer a diferença entre o uso da 

matemática nas atividades, mas como podemos ver algumas coisas 
não realizaríamos sem a base de um ensino matemático, noções de 

soma, a questão de quantidade, os princípios básicos da contagem. 

Jamais ao realizarmos uma atividade relacionada ao calculo de tempo 



faríamos ligação a matemática , apenas sabemos que um intervalo de 
tempo pode significar muito ou pouco dependendo do conceito em que 

devemos relacionar o assunto. 

Note que o estudo da matemática no dia a dia enfatiza o ensino da 

matemática como prática fora da escola, nos forçando por um lado a 

estudar suas aplicações dentro do local de ensino. 

xto originalmente publicado em https://www.infoescola.com/matematica/usando-a-matematica-no-cotidiano/ 

 
Faça a leitura das páginas 45 até 72, do livro EJA Mundo do Trabalho e 

resolva os exercícios abaixo relacionados. 

Página 48, exercícios 2 e 3. 
Página 49, exercícios 1, 2 e 4.  
Páginas 49 e 50, exercícios 1, 2 e 3 
Página   50, exercício 1, 
Página   55 exercícios 1 e 2 

Página   58 exercícios 1 e 2.  
Página   59, exercícios 1, 2 e 3. 
Páginas 62 e 63, exercícios 1,2,3 e 4 
Páginas 70 e 71, exercícios 1 e 2 

 
O gabarito ou respostas estão indicadas nas páginas amarelas do livro, em 
Tema ou atividade.  
 
Se for de seu interesse, colocamo-nos a disposição, em nosso whatsapp, 
particular para orientação. Basta apenas contatar a escola e solicitar o 
whatsapp do Professor que deseja contatar. 
 
Tenha um bom trabalho.  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.infoescola.com/matematica/usando-a-matematica-no-cotidiano/
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A s   f o r m a s   a o   s e u   r e d o r 

 
As formas geométricas estão presentes em diversos locais, constituindo vários 
objetos. Se olharmos ao nosso redor, verificamos que as formas encontradas 
são classificadas pela Geometria em relação aos modelos conhecidos. A 
Bandeira Nacional é o nosso símbolo, conhecido em diversos locais pelo mundo. 
Se formos analisá-la bem, notamos a presença de alguns desenhos. Veja: 

 
Bandeira do Brasil 

 
 
A Bandeira é formada pela união das seguintes figuras: 
 
1 retângulo: verde 
1 losango: amarelo 
1 circunferência: azul 

 

 
 
Ao andarmos pela cidade observando os prédios, casas, monumentos, 
comércios, entre outros, estaremos visualizando inúmeras formas geométricas, 
planas e espaciais. Os arquitetos são os responsáveis por utilizarem a 
imaginação na elaboração de construções geométricas. 



 
Brasília é um exemplo de cidade construída utilizando modelos e formas 
geométricas. Uma cidade repleta de formas que chamam a atenção pela beleza 
e ousadia das construções. Veja algumas imagens de Brasília e outras cidades 
brasileiras: 

 
 
 

 
Brasília: Catedral, Ponte JK, Palácio da Alvorada e Congresso Nacional 
 
 

 
SãoPaulo:EdifícioCopan 
 
 
 

 
Ri0.de.Janeiro:.Mirante.Museu.Contemporâneo 
 
 
 



 
Goiânia:.Centro.Cultural.Oscar.Niemeyer 
 
 
A Geometria está em todos os locais, obras, figuras e objetos espaciais. 

  

 

Por Amanda Gonçalves Ribeiro 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Faça a leitura das páginas 73 até 100, do livro EJA Mundo do Trabalho e 

resolva os exercícios abaixo relacionados. 

Página 76, exercícios 1, 2 e 3. 
Página 82, exercícios 1 e 2. 
Páginas 84 exercícios 1 e 2. 
Página 94, exercícios 1, 2 e 3. 
Página 96 exercícios 1 e 2. 

 
O gabarito ou respostas estão indicadas nas páginas amarelas do livro, ou 
Tema ou atividade.  
 
Se for de seu interesse, colocamo-nos a disposição, em nosso whatsapp, 
particular para orientação. Basta apenas contatar a escola e solicitar o 
whatsapp do Professor que deseja contatar. 
 
Tenha um bom trabalho.  
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Os Números para medir medidas no dia-dia e no mundo do trabalho 

 
Quando necessitamos medir a altura de uma pessoa, tamanho de uma mesa, 
comprar uma barra de cano ou de ferro entre outros objetos, utilizamos as medidas 
de comprimento. A medida de comprimento mais utilizada é o metro, mas existem 
outras que são utilizadas de acordo com a extensão que queremos medir. Algumas 
medidas de comprimento são maiores e outras menores que o metro. 

O decâmetro (dam), o hectômetro (hm) e quilômetro (km) são maiores que o metro, 
e são classificadas como múltiplos do metro. 

O decímetro (dm), o centímetro (cm) e o milímetro (mm) são menores que o metro, 
e são classificadas como submúltiplos do metro. 

O metro é considerado a medida de comprimento referencial. Observe a relação 
demonstrada na tabela: 

 

Utilizamos o quilômetro para medir distâncias entre cidades, estados ou países. O 
metro é utilizado para expressar altura de pessoas, comprimentos, larguras, altura 
de prédios e de árvores. O centímetro é muito utilizado na medição de distâncias em 
mapas, tamanhos de mesas e objetos domésticos. O milímetro é utilizado na medição 
de parafusos e objetos muito pequenos. 

Por.Marcos..Noé 
Matemático 
 



 

 
Faça a leitura das páginas 101 até 132, do livro EJA Mundo do Trabalho e 

resolva os exercícios abaixo relacionados. 

Pagina 103, exercício 1. 
Página 106, exercícios 1 e 2 
Páginas 113 e 114, exercícios 1 e 2  
Páginas 116,177 e 118, exercícios de 1 a 9. 
Páginas 123 e 124, exercícios 1 e 2. 

Página   125, exercício 1,  
Páginas 127, 128 e 129, exercícios de 1 a 9. 
 
O gabarito ou respostas estão indicadas nas páginas amarelas do livro, ou 
Tema ou atividade.  
 
Se for de seu interesse, colocamo-nos a disposição, em nosso whatsapp, 
particular para orientação. Basta apenas contatar a escola e solicitar o 
whatsapp do Professor que deseja contatar. 
 
Tenha um bom trabalho.  
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A Matemática na comunicação 

 

Pode parecer estranho, mas a linguagem coloquial é 
apropriada a certos tipos de situação! Isso não quer dizer que 
esteja em acordo com as regras normativas, pois não está, 
mas sim a adequação do enunciado de acordo com o contexto. 
 
Em matemática a situação é semelhantes e os instrumentos de 
comunicação se apresentam em todas as situações. 
 
Como as mídias apresentadas a seguir 
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Mas para melhor entendimento siga as instruções a seguir. 

javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)
javascript:%20void(0)


Faça a leitura das páginas 133 até 159, do livro EJA Mundo do Trabalho e 

resolva os exercícios abaixo relacionados. 

Página   134, exercícios 1 e 2. 
Página   135 e 136, exercícios 1 até 6. 
Páginas 141 e 142, exercícios 1 e 2. 
Páginas 147 e 148, exercícios 1 e 2. 
Páginas 148 a 150, exercícios 1 e 2. 

Páginas 152 e 153, exercícios 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7.  

 
O gabarito ou respostas estão indicadas nas páginas amarelas do livro, ou 
Tema ou atividade.  
 
Se for de seu interesse, colocamo-nos a disposição, em nosso whatsapp, 
particular para orientação. Basta apenas contatar a escola e solicitar o 
whatsapp do Professor que deseja contatar. 
 
Tenha um bom trabalho.  
 

 

 


