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UM RETRATO DA REALIDADE BRASILEIRA POR MEIO DE DADOS 

EXPRESSOS EM FRAÇÕES 

Victor Balbino dos Santos1 

Jéssica Caroline Bessa Silva2 

Styven Godinho Gomes3 

 

TURMA SUGERIDA PARA A APLICAÇÃO: 7°ANO 

OBJETIVOS: 

 Calcular e relacionar frações equivalentes; 

 Aplicar o conteúdo trabalhado nas últimas aulas, frações, a dados que 

caracterizam o país;   

 Identificar frações no cotidiano; 

 Encontrar um denominador comum para duas ou mais frações, visando 

compará-las; 

  Destacar a fração como uma maneira de se representar proporções; 

  Avaliar a fração como uma maneira de se expressar dados comparativamente a 

outras maneiras conhecidas. 

 

CONTEÚDO: 

 Representação de frações; 

 Comparação entre frações; 

 A fração como uma relação de um todo e suas partes; 

 Relação de ordem entre frações. 

 

DESENVOLVIMENTO: 

                                                           
1 Instituto de Matemática e Estatística- IME/ balbinovictor92@gmail.com 
2 Instituto de Matemática e Estatística- IME/ fflordecaju@gmail.com 
3 Instituto de Matemática e Estatística- IME/ styven772@gmail.com 
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 Será entregue aos alunos textos sobre temas que caracterizam o país, tais como 

população indígena, alfabetização, população rural e urbana, deficiência e a 

pirâmide etária para a população nacional. Durante esse momento, os alunos 

serão indagados se já ouviram falar sobre pesquisas estatísticas, sobre o Instituto 

Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) e sobre o censo demográfico. (Ver 

anexo III). (10 minutos) 

 Para trabalhar os textos, será solicitado que se dividam em grupos, de quatro a 

cinco pessoas. Cada grupo terá um tempo para ler seu texto e responder às 

quatro questões que constam em cada material entregue aos grupos. Durante 

esse momento, o professor dará apoio aos grupos, visando identificar dúvidas e 

direcionar os alunos conforme os objetivos da atividade. (60 minutos). 

 Finalizando a atividade, os grupos irão expor para o conjunto da turma as suas 

respostas, numa perspectiva dialogada, permitindo-se a participação dos demais 

durante a apresentação de cada grupo. (30 minutos). 

 

METODOLOGIA: 

A metodologia empregada para esta atividade valoriza a autonomia do aluno frente ao 

papel do professor. Ao mesmo tempo, propõe-se que os alunos colaborem entre si, 

trabalhando a cooperação e a capacidade de diálogo. Os textos, em anexo, serão levados 

impressos, sendo um por grupo. Pela observação durante a atividade, espera-se inferir 

informações a respeito das ações colaborativas dos alunos e de como reagem frente à 

necessidade de encontrar as respostas solicitadas em cada atividade. Assim, por meio de 

um estudo dialogado e interpretativo, os alunos responderão às perguntas, por meio da 

qual será possível depreender a aprendizagem dos alunos no que tange ao conteúdo de 

frações, tanto procedimentos, quanto análises qualitativas.  
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ANEXO 

Grupo I: Conheça o Brasil- Educação 

 
                              Fonte: IBGE 

 

Um dado importante sobre educação é a proporção de pessoas alfabetizadas. No Brasil, 

segundo a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios Contínua (PNAD Contínua) 

2017, considerando pessoas de 15 anos ou mais de idade, foi estimado que 
7

100
  das 

pessoas eram analfabetas (11,5 milhões de analfabetos). 

Em 2016, a mesma pesquisa havia indicado uma proporção de 
72

100
, sendo que o número 

de pessoas de 15 anos ou mais que são analfabetos apresentou uma redução de 

aproximadamente 300 mil pessoas. 

A Região Nordeste apresentou a maior proporção de analfabetos 
145

1000
, em torno de 

quatro vezes maior do que as taxas estimadas para as Regiões Sudeste e Sul (ambas 

com
35

1000
). Na Região Norte essa taxa foi 

8

100
 e no Centro-Oeste, 

52

1000
. 

A taxa de analfabetismo para os homens de 15 anos ou mais de idade foi 
71

1000
 e para as 

mulheres, 
68

1000
. Para as pessoas pretas ou pardas (

93

1000
), a proporção de analfabetismo 

foi mais que o dobro da observada entre as pessoas brancas (
4

100
). 
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O nível de instrução foi estimado para as pessoas de 25 anos ou mais de idade, pois 

pertencem a um grupo etário que já poderia ter concluído o seu processo regular de 

escolarização. 

No Brasil, a proporção de pessoas de 25 anos ou mais de idade que finalizaram a 

educação básica obrigatória, ou seja, concluíram, no mínimo, o ensino médio, passou de 

45

100
, em 2016, para 

461

1000
, em 2017. 

Também em 2017, 
495

1000
 da população de 25 anos ou mais de idade estava concentrada 

nos níveis de instrução até o ensino fundamental completo ou equivalente; 
27

100
 tinham o 

ensino médio completo ou equivalente; e 
157

1000
, o superior completo. 

O acesso à Educação de qualidade é direito fundamental para o desenvolvimento da 

cidadania e ampliação da democracia. Os investimentos públicos em educação são de 

extrema importância para a redução da pobreza, criminalidade e ampliação do 

crescimento econômico, bem-estar e acesso aos direitos fundamentais pela população. 

Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções de analfabetismo entre os anos de 2016 e 

2017? Estabeleça uma relação de ordem entre os dois dados. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? 

III) O texto contém informações relacionadas a analfabetismo e a nível de instrução. 

Como esses indicadores estão relacionados? 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 
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Grupo II: Conheça o Brasil- População Indígena            

 
                     Fonte: IBGE 

    

De acordo com os dados do Censo 2010, no Brasil vivem 896.917 pessoas que se 

declaram como indígenas. Desse total de pessoas, 
577

1000
 é a proporção que indica quantos 

vivem em terras indígenas oficialmente reconhecidas. 

O IBGE contabilizou 305 diferentes etnias indígenas no Brasil. Os principais troncos 

étnicos e suas ramificações são: Macro-Jê -Boróro / Guató / Jê / Karajá / Krenák / 

Maxakali / Ofayé / Rikbaktsa / Yatê Tupi -Arikém / Awetí / Jurúna / Mawé / Mondé / 

Mundurukú / Puroborá / Ramaráma / Tuparí / Tupi- Guarani. 

Com relação à língua falada, o Censo 2010 identificou 274 línguas indígenas no Brasil, 

sendo que 
57

100
 dos indígenas não falam a língua indígena, já 

77

100
 deles falam a Língua 

Portuguesa. 

Entre os indígenas que vivem em Terras Indígenas essas proporções se alteram, 
573

1000
 

falam alguma língua indígena e 
288

1000
 não falam a Língua Portuguesa. 
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A maior parte dos indígenas são alfabetizados 
766

1000
. Inclusive os indígenas que vivem 

em Terras Indígenas são alfabetizados, em sua maioria 
68

100
.  

 

Questionamentos: 

 

I) Como é possível comparar as proporções dos indígenas que não falam a língua 

indígena e os que falam a Língua Portuguesa com as proporções daqueles que vivem em 

terras indígenas? A população indígena está localizada de maneira uniforme em todo o 

país? Discorra sobre os estados e as regiões em que há mais indígenas. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum?  

III) O que significam as proporções que destacam a alfabetização? É possível 

estabelecer relação entre alfabetização e língua falada? Todos que falam determinada 

língua são necessariamente alfabetizados? 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação?  

 

                 Fonte: IBGE 

 

Grupo 3: Conheça o Brasil- Pirâmide Etária 

A pirâmide etária brasileira nos fornece importantes informações sobre natalidade, 

idade média da população, longevidade, entre outros temas. 
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Como pode ser visto no gráfico a seguir, em 2017, a maior concentração da população 

(mais de 1

2

) estava na faixa etária de 0 a 34 anos. Isso significa que o Brasil é um país 

jovem. Porém, essa realidade está mudando. A queda das taxas de natalidade e o 

aumento da expectativa de vida da população tendem a colaborar para que, em algumas 

décadas, o Brasil seja um país adulto. 

 

     Fonte: IBGE 

A pirâmide acima mostra o envelhecimento populacional ocorrido na população brasileira de 

2012 a 2017. Esta mudança pode ser observada pela menor porcentagem encontrada em 2017 

nos grupos etários mais jovens (base da pirâmide), ao mesmo tempo em que houve aumento nas 

porcentagens dos grupos de idade que ficam no topo da pirâmide. 

Houve redução nos percentuais de homens e mulheres nas faixas etárias até 34 anos, e aumento 

nas faixas seguintes. A maior redução ocorreu na faixa etária de 10 a 14 anos – em 2012 

estimou-se quase 17 milhões de brasileiros nesta faixa etária, enquanto em 2017 foram pouco 

mais de 15 milhões. Já o maior aumento foi o da faixa de 35 a 39 anos, com cerca de 14,5 

milhões de pessoas em 2012 e mais de 16,5 milhões em 2017. 
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Considerando tanto os homens quanto as mulheres, em 2012, o grupo das pessoas de 60 anos ou 

mais de idade representava 128

1000

 da população, porém, em 2017, essa proporção cresceu para 

146

1000

. Já a parcela de crianças de 0 a 9 anos de idade, passou de 7

50

 para 13

100

 no período. 

Em 1940, a expectativa de vida ao nascer no Brasil era de 45,5 anos. Esta expectativa vem 

subindo desde então, e chegou a 76 anos em 2017. Enquanto a expectativa de vida dos homens é 

de 72,5 anos, a das mulheres chega a 79,6 anos. 

Homens com perfil mais jovem: 

A pirâmide também nos permite observar que a população masculina apresentou padrão 

mais jovem que a feminina: na faixa etária até 24 anos, os homens totalizavam, em 

2017, 186

1000

, enquanto as mulheres, 178

1000

. Por outro lado, os homens de 60 anos ou mais 

de idade correspondiam a 3

50

 da população, e as mulheres dessa faixa etária, 8

100

.  

Também notamos que, nos grupos de idade a partir dos 80 anos, a proporção de 

mulheres supera bastante a de homens. No Brasil, o homem geralmente morre antes que 

a mulher. Isso pode ser explicado por alguns fatores, como: maior consumo de álcool, 

tabagismo, doenças ligadas ao sobrepeso e violência urbana. 

                     Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções para a faixa etária de 0 a 9 anos entre os anos 2012 e 

2017? Estabeleça uma relação de ordem entre as proporções. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? 

III) O texto destaca algumas das causas para que haja mais mulheres em idades avançadas do 

que homens, comente estas causas, dando sua opinião. 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 
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Grupo 4: Conheça o Brasil- População rural e urbana 

 

 
          Fonte: IBGE 

 

De acordo com dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD) 2015 a 

maior parte da população brasileira,  vive em áreas urbanas, 85
100

. Já 15
100

 dos brasileiros 

vivem em áreas rurais.  

A Grande Região com maior percentual de população urbana é o Sudeste, com 9314
10000

 das 

pessoas vivendo em áreas urbanas. A Região Nordeste é a que conta com o maior 

proporção de habitantes vivendo em áreas rurais, aproximadamente 27
100

. 

Nas décadas de 1970 e 1980 o Brasil sofreu um intenso processo de êxodo rural. A 

mecanização da produção agrícola expulsou trabalhadores do campo que se deslocaram  

para as cidades em busca de oportunidades de trabalho. Hoje, o deslocamento do campo 

para a cidade continua, porém, em um ritmo menor.  

 

O intenso processo de urbanização no Brasil gerou o fenômeno da metropolização 

(ocupação urbana que ultrapassa os limites das cidades) e, consequentemente, o 
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desenvolvimento de grandes centros metropolitanos como São Paulo, Rio de Janeiro, 

Porto Alegre, Salvador, Goiânia, Manaus, entre outros. 

            Questionamentos: 

I) Como é possível comparar as proporções destacadas para o Sudeste e o Nordeste com 

os dados para o país como um todo? Estabeleça uma relação de ordem entre os dados 

destacados por região e as proporções nacionais. 

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo 

denominador comum? É possível encontrar um denominador comum? 

III) O que significa dizer que “o deslocamento do campo para a cidade continua, porém em um 

ritmo menor?” Há menos pessoas nas cidades, comparativamente a 1970? 

IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, 

ajudam a expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 

 

Grupo 5: Conheça o Brasil -Trabalho e rendimento 

Em 2017, entre os 207,1 milhões de pessoas residentes no Brasil, 602

1000
 (124,6 milhões) 

possuíam algum tipo de rendimento, seja proveniente de trabalho ( 419

1000

  das pessoas) ou de 

outras fontes ( 241

1000
 das pessoas), como aposentadoria, aluguel e programas de transferência de 

renda. 

Os brasileiros que declararam possuir algum rendimento recebiam, em média, R$ 2.112 por 

mês, ou seja, este seria o valor recebido por todas as pessoas que têm algum tipo de rendimento 

no Brasil, se recebessem o mesmo valor mensal. 

Mas não é isso que acontece. Os 50

100

  da população com os menores rendimentos recebem, em 

média, R$ 754, enquanto 1

100

  com os maiores rendimentos ganha, em média, R$ 27.213, ou 

seja, 36,1 vezes mais. 
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               Fonte: IBGE 

 

Quanto às diferenças regionais, o Centro-Oeste registrou o maior valor de rendimento médio 

mensal (R$ 2.479) e o Nordeste (R$ 1.429), o menor.  

 

                    Fonte: IBGE 

 

Em 2017, havia no mercado de trabalho brasileiro 89,1 milhões de pessoas ocupadas com 14 

anos ou mais de idade. Entre esta população, o rendimento médio mensal de todos os trabalhos 

foi de R$ 2.178. 
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Apesar de as mulheres representarem mais da metade da população em idade de trabalhar, os 

homens preencheram 572

1000

dos postos de trabalho em 2017. Elas receberam, em média, R$ 

1.868, o que representava 775

1000

do rendimento masculino (R$ 2.410). 

Questionamentos: 

I) O texto aponta sobre a discrepância existente entre uma parcela da população que recebe em 

média R$ 754 e sobre outra parcela que recebe em média R$ 27.213. O que significa a 

proporção 
1

2
? Foi dito que 

1

100
 possui rendimento médio de R$27.213, mas e os demais que não 

se encaixam nas médias de R$754 e R$27.213? O que podemos garantir a respeito do 

rendimento deles?  

II) Por que as frações destacadas no texto não estão expressas em um mesmo denominador 

comum? É possível encontrar um denominador comum?  

III)  Por que na região nordeste a população tem o menor salário? E o Centro-Oeste, quais 

fatores fizeram com que a região tenha renda média acima das regiões Sul e Sudeste?  

 IV) Frações são uma boa maneira de expressar informações? Mais especificamente, ajudam a 

expressar proporções? Você conhece alguma outra maneira de representação? 

 


