


Carolina Maria de Jesus nasceu a 14 de Março de 1914 em Sacramento, estado 
de Minas Gerais, cidade onde viveu sua infância e adolescência. Carolina não se 
casou e foi mãe de três filhos: João José de Jesus, José Carlos de Jesus e Vera 
Eunice de Jesus Lima. Migrou para São Paulo em 1947, em busca de vida 
melhor, indo morar na extinta favela do Canindé, na zona norte da cidade. 
Faleceu em 13 de Fevereiro de 1977, com 62 anos e foi sepultada no Cemitério 
da Vila Cipó, cerca de 40 km do centro de São Paulo. Quem lê a escrita sensível 
e poética de Carolina não imagina como sua escolaridade formal foi parca e 
resultado de muita luta. 
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a) Os meninos do 6º ano formarão times de basquete. Cada 
time é formado por cinco jogadores. Quantos times podem 
ser formados com 105 meninos?  

 
a) Para fazer vitamina tenho seis tipos de frutas e posso bater 

com água, leite ou laranja. Para cada vitamina usarei uma 
fruta e um tipo de líquido. Quantos sabores de vitaminas 
diferentes eu posso fazer? 

 
a) Na farmácia havia a seguinte oferta: leve 3 sabonetes e pague 

R$ 4,00. Márcia levou uma dúzia de sabonetes, quanto ela 
pagou?   



d) Sandra pagou R$ 112,00 por quatro pacotes de brinquedos. 
Quanto custou cada pacote? 

 
d) O Sr. Takeo tem uma granja e hoje, pela manhã, recolheu 468 

ovos de galinha. Ele quer armazená-los em caixas com 12 
ovos em cada uma. Quantas caixas serão usadas? Sobrarão 
ovos? Quantos? 
 

e) Quantos reais caberá a cada um dos quatro sobrinhos da Sra. 
Cecília, se for dividida igualmente a quantia de seiscentos e 
vinte e oito reais?  



g) Numa festa foi possível formar 35 pares diferentes para 
dançar. Se havia cinco rapazes e todos os presentes 
dançaram, quantas moças estavam na festa? 

 
h) Os 135 alunos do 7º ano vão fazer apresentações na feira 

cultural da escola. Eles devem formar cinco grupos com a 
mesma quantidade em cada grupo. Quantos alunos haverá 
em cada grupo? 

  
i) Quantos reais caberá a cada um dos quatro sobrinhos da Sra. 

Cecília, se for dividida igualmente a quantia de seiscentos e 
vinte e oito reais?  



j) Josileine tem 25 figurinhas e Vivian tem seis vezes mais. 
Quantas figurinhas tem Vivian?  

 
j) Em um auditório há 64 cadeiras. Elas estão dispostas fileiras e 

colunas. Quantas são as colunas, se existem oito fileiras?  
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REGRAS  
 
1. Cada jogador ou dupla escolhe uma cor de ficha. 
2. Os jogadores decidem quem inicia o jogo. 
3.Na sua vez de jogar, o jogador escolhe dois números 
de dentro do quadro de números e divide-os. 
4. Se a resposta da divisão estiver no tabuleiro, o 
jogador cobre-a com uma ficha da cor que escolheu. 
5.O primeiro jogador ou dupla que alinhar 4 fichas na 
horizontal, vertical ou diagonal será o vencedor. 







MOREIRA, M.A. A teoria dos campos conceituais de Vergnaud, o ensino de 
ciências e a pesquisa nesta área. Publicado na revista Investigações em 
Ensino de Ciências – V7(1), pp. 7-29, 2002 
 
VERGNAUD, G. A teoria dos campos conceituais. In Brun, J. Didática das 
Matemáticas. Tradução Maria José Figueiredo. Lisboa: Instituto Piaget, 1996, 
p. 155-191. 
 
PIRES, Célia M.C. Cálculos no campo multiplicativo. 
 
Parra, C; Saiz, I. Didática da Matemática. Artes Médicas. Porto Alegre. 1994 
(1ª edição).  
  


