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A Educação é a estratégia mais importante para levar o 
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social, cultural e natural e a se localizar numa realidade 
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 A Secretaria de Estado de Educação de Goiás imbuída no compromisso de formar cidadãos críticos de 

forma que o mesmo possa contribuir para o bem comum de uma comunidade, compreende a necessidade da 

construção do conhecimento que transforma as ações do homem, tais como a cidadania e a educação fiscal. 

Destarte os vários componentes curriculares tratarem do tema de forma subjetiva, apresentamos o currículo de 

Matemática que possui em seu bojo expectativas de aprendizagem e conteúdos condizentes ao conhecimento 

fiscal e de cidadania permitindo ao o estudante relacionar-se com estes temas de forma consciente e clara, 

contribuindo para a consolidação de ações solidárias.  

  A Educação Fiscal é uma “abordagem didático-pedagógica capaz de interpretar as vertentes financeiras 

da arrecadação e dos gastos públicos, estimulando o cidadão a compreender o seu dever de contribuir 

solidariamente em benefício do conjunto da sociedade”. Ela também contribui para que o cidadão tenha 

consciência da “importância de sua participação no acompanhamento da aplicação dos recursos arrecadados, 

com justiça, transparência, honestidade e eficiência, minimizando o conflito de relação entre cidadão 

contribuinte e o Estado arrecadador” (Brasil, 2009, p.27).  

 A Matemática, de acordo com D’ Ambrósio (1996, p.7) é uma estratégia abstrata, desenvolvida pelo 

homem através dos tempos, para atender as suas necessidades práticas e explicar a realidade, dentro de um 

contexto natural e cultural. É preciso também considerar seus aspectos de instrumentalidade para resolver 

situações do dia a dia; contribuir com o desenvolvimento intelectual das pessoas; de se caracterizar como 

linguagem de comunicação e leitura do mundo; de Ciência.  

 Como se relacionam a Educação Fiscal e a Matemática? 

 A escola como instituição que sistematiza os conhecimentos socialmente construídos, dentre eles o da 

Matemática, é capaz de contribuir com a realidade na qual está inserida. Essa contribuição é estabelecida 

construindo um elo entre o conhecimento escolar e a necessidade social dos cidadãos, por meio da 

conscientização crítica dos fenômenos sociais, possibilitando a investigação pela reflexão e ação de temas 

contemporâneos como fome, violência, pobreza, DST/AIDS, guerras, trânsito, alfabetização dos povos, 

diversidade de gênero, classes, etnias, opções religiosas, o fisco, os impostos e aplicação do recurso público. 



 

 Nesta perspectiva, o conhecimento, como gerador do saber, é decisivo para a ação. E o mesmo é 

reconstruído no comportamento, na prática e é no fazer que ele é avaliado e redefinido. Portanto, o processo de 

aquisição do conhecimento matemático é essa relação dialética entre o saber e o fazer, impulsionado pela 

consciência e se realiza em várias dimensões, (D’ AMBRÓSIO, 2001, p. 7). 

 O conhecimento matemático, em suas várias manifestações, está intimamente interligado com a 

proposta da Educação Fiscal quando o mesmo é utilizado como ferramenta para resolver situações do dia a dia, 

como linguagem de comunicação e leitura do mundo. Embora os mecanismos para definir as estratégias de 

ação, sejam absolutamente individuais e se mantenham como tal, eles podem ser enriquecidos pela influência 

mútua dos conteúdos conceituais, atitudinais e procedimentais que envolvem a Educação Fiscal e a Matemática. 

 O Currículo Referência de Matemática da rede estadual de ensino do estado de Goiás, por meio das 

expectativas de aprendizagem, contempla os temas contemporâneos que afetam a vida dos cidadãos em escala 

global, regional e local, sem desconsiderar a esfera individual. A metodologia a ser utilizada é que favorecerá 

interrelação dos conteúdos que serão utilizados como instrumentos para o desenvolvimento de habilidades e 

competências e serão articulados transversalmente. Faz-se necessário desenvolver a capacidade de informação 

crítica nos cidadãos, pois ela é uma das bases da organização do sujeito histórico, habilitado a ler e a interpretar 

sua realidade com criatividade sempre renovada. E para isso é inegável que o processo ensino e aprendizagem 

se desenvolva de forma dinâmica e que possibilite o fluxo do “aprender a aprender” (DEMO, 1993, p. 30). 

 Assim, dentro das diversas possibilidades de procedimentos, podemos relacionar algumas sugestões de 

assuntos inerentes a abordagem da cidadania e educação fiscal que podem ser trabalhados nas aulas de 

matemática da rede estadual de Goiás: 

 Explorar operações matemáticas relacionadas ao cálculo do sistema tributário nacional e discriminação 

de rendas. 

 Apresentar os dados do Censo Demográfico Brasileiro explorando leitura de números, conjuntos 

numéricos, estatística, construção de gráficos e tabelas, porcentagem, estimativa e operações básicas. 

 Inserir no contexto diário da sala de aula cálculos percentuais, situações problema envolvendo teoria de 

conjuntos,  atividades envolvendo as operações básicas da matemática e a  análise de gráficos que façam 

inferência ao PIB, Renda per capita, PIB per capita, evolução do salário mínimo, evolução da pobreza 

etc. 

 Explorar a leitura e interpretação de tabelas simples e com dupla entrada que apresentem dados reais 

acerca da distribuição da renda no Brasil e no mundo, a distribuição do dinheiro brasileiro em relação a 

faixa etária, número de brasileiros etc. 

 Trabalhar com a análise de gráficos e tabelas que permitam o cálculo de frequência absoluta e relativa 

de informações tais como o perfil da educação brasileira, a evolução da educação brasileira etc. 

 Trabalhar temas geradores tais como a gravidez na adolescência, variáveis de desigualdade social e o 

aquecimento global criando o hábito da leitura e interpretação de  textos que apresentem informações e 

simbologia matemática. 

 Operar com progressões aritméticas e geométricas, matrizes e combinatória em situações sociais que 

possibilitem inserir estas habilidades matemáticas no contexto. 

 Trabalhar gráficos de pirâmide (população brasileira), gráficos de barras e colunas (mercado de 

trabalho). 

 A geometria da arquitetura brasileira e das obras de artes do nosso país apresentado os principais artistas 

e profissionais brasileiros. 

 Criar situações problemas que envolva as operações matemáticas nas compras de dólar, euro e produtos 

da cesta básica brasileira inserindo, também, o salário mínimo e operações com juros simples e 

compostos nestas aulas. 



 

 Estimar e apresentar dados que relatem os números da diversidade religiosa do país. 

 Mostrar como é feito as pesquisas de opiniões que acontecem frequentemente no período eleitoral. 

 Ensinar como são feitos os cálculos de imposto de renda e para pagamento de contas básicas do dia a 

dia como água, luz e telefone. 

 Trabalhar a probabilidade dos jogos da caixa econômica federal: sena, mega-sena etc. 

 Progressões e funções que explorem situações problema relacionados à telefonia, internet, taxi, tributos, 

taxas de natalidade e mortalidade, acidentes de trânsito, número de automóveis etc. 

 Trabalhar o número e a arte dos estádios de esporte: renda bruta, cálculo de área, cônicas etc. 

As sugestões supracitadas são temas geradores que propiciam o desenvolvimento do conhecimento fiscal e 

de cidadania distribuídos ao longo do currículo referência de matemática do estado de Goiás por meio de suas   

expectativas de aprendizagem e conteúdos conforme o recorte a seguir: 

 

1º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Grandezas e medidas  Ler informações contidas em imagens;  

 Relacionar as cores verde, amarelo e vermelho com os sinais de 

trânsito.  

 

 

2º bimestre 

Grandezas e medidas  Identificar cédulas e moedas em circulação; 

 Reconhecer em situações práticas do dia-a-dia a relação de venda e troca. 

 

Tratamento da informação  Ler e registrar dados contidos em imagens utilizando recursos pessoais; 

 Criar registros pessoais para expressar as informações dadas. 

 

 

3º bimestre 

Tratamento da informação  Elaborar coletivamente uma lista organizando os dados; 

 Reconhecer e organizar informações pessoais (telefone, data de 

nascimento, endereço de sua residência, linha de ônibus); 

 Identificar o dia da semana com a rotina de aula e pessoal. 

 

 

4º bimestre 

Espaço e forma  Descrever oralmente o itinerário de locomoção de um lugar a outro 

Grandezas e medidas  Comparar preços de produtos identificando o “mais caro” e o “mais 

barato”. 

 

Tratamento da informação  Interpretar dados organizados em listas; 

 Interpretar tabelas ilustradas pictórica, comparando os dados; 

 Descrever oralmente o caminho percorrido para chegar ao resultado das 

atividades. 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

2º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Espaço e forma  Descrever oralmente seu itinerário a partir de uma referência dada 

Representar com desenhos a localização em um espaço (sala de aula, 

lugar de recreação e sua casa) tendo como ponto de referência o 

próprio corpo.  

Grandezas e medidas  Relacionar preços de produtos, identificando o “mais caro” e o “mais 

barato”.  

Tratamento da informação  Interpretar informações e dados contidos em imagens ou textos escritos 

 Construir e organizar coletivamente tabelas simples com dados do próprio 

cotidiano 

 Registrar no calendário uma informação importante 

 

2º bimestre 

Grandezas e medidas  Registrar com desenhos suas atividades durante um dia (24 horas) 

Tratamento da informação  Coletar e organizar dados em uma tabela simples com temas trabalhados;  

 Observar, comparar e relatar oralmente os dados de tabelas simples.  

 

3º bimestre 

Grandezas e medidas  Identificar e relacionar medidas de tempo (hora, dia e semana, mês e ano) 

em situações-problema do cotidiano; 

Resolver situações problema que envolvam horas exatas. 

Tratamento da informação  Ler e interpretar dados de uma tabela simples; 

 Produzir pequenos textos (orais e escritos) através de leitura de tabela 

simples; 

 Ler informações em gráficos simples de barras. 

 

4º bimestre 

Espaço e forma  Identificar posições a partir da análise de maquete, esboço, croqui e 

itinerário.  

Grandezas e medidas  Resolver situações-problema envolvendo a troca entre cédulas. 

Tratamento da informação  Ler e analisar tabelas e gráficos a partir de uma situação vivida; 

 Identificar a função do número como código na organização de 

informações (linha de ônibus, telefones, placas de carros, registro de 

identidade, roupas, calçados etc.); 

 Produzir textos escritos a partir da leitura de gráficos. 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Espaço e forma  Identificar a posição de um objeto a partir de croqui e/ou plantas. 

 

Tratamento da informação  Construir tabela simples através de informações obtidas; 

 Ler, comparar e relatar por escrito as informações obtidas em tabela 

simples; 

 Identificar gráficos de barra; 

 Ler e interpretar informações a partir de um itinerário. 

 

2º bimestre 

Grandezas e medidas  Resolver situação-problema de trocas de unidades monetárias envolvendo 

cédulas e moedas.  

Tratamento da informação  Elaborar gráfico de barra a partir de texto; 

 Relatar as informações obtidas em gráficos de barra; 

 Resolver situações-problema que envolvam tabela simples; 

 Ler e interpretar informações a partir de croqui. 

 

3º bimestre 

Espaço e Forma  Representar através de croquis determinados espaços; 

 Construir maquete simples. 

Tratamento da informação  Observar, comparar e relatar diferenças entre gráficos e tabelas 

 Produzir texto comunicando informações obtidas em gráficos e tabelas 

 Ler e interpretar informações a partir de maquetes 

 

4º bimestre 

Grandezas e medidas Criar situação problema de troca de unidades monetárias envolvendo 

cédulas e/ou moedas.  

Tratamento da informação  Ler e interpretar tabelas e gráficos de barra; 

 Resolver situação-problema com base em tabelas simples e gráficos de 

barra;  

 Ler e elaborar tabela de dupla entrada.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

4º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Analisar, interpretar e resolver situações problema, utilizando estratégias 

pessoais envolvendo operações simples; 

 Resolver situações-problema dadas e/ou criadas, identificando e usando 

técnicas convencionais.  

Espaço e Forma  Descrever e interpretar a posição de uma pessoa ou objeto no espaço a 

partir de diferentes pontos de vista. 

Tratamento da informação  Ler e interpretar dados apresentados de maneira organizada por meio de 

listas, tabelas, diagramas e gráficos; 

 Coletar e organizar dados em listas, tabelas, diagramas e gráficos de barra 

e/ou coluna. 

 

2º bimestre 

Números e operações  Identificar e representar números naturais e racionais no contexto diário. 

Espaço e Forma  Construir itinerários a partir da movimentação ou localização de pessoas 

e/ou objetos. 

Grandezas e medidas  Reconhecer e utilizar unidades de medidas de comprimento mais usuais 

no contexto diário (centímetro, metro e quilômetro);  

 Resolver situações problema que envolvam medidas de comprimento. 

Tratamento da informação  Identificar informações organizadas em listas, tabelas, diagrama e gráfico 

de barra/coluna referentes a uma situação dada; 

 Interpretar dados apresentados por meio de tabelas e gráficos para 

identificar as características previsíveis ou aleatórias de acontecimentos. 

 

3º bimestre 

Espaço e Forma  Representar o espaço por meio de maquetes e croquis. 

Tratamento da informação  Ler e localizar informações contidas em um gráfico de barras e/ou colunas 

duplas; 

 Produzir gráficos e tabelas com base em informações contidas em textos 

jornalísticos, científicos e outros; 

 Identificar possíveis maneiras de combinar elementos de uma coleção e de 

contabilizá-los usando estratégias pessoais. 

 

4º bimestre 

Números e operações Criar e resolver situações-problema envolvendo as 4 operações com 

números naturais 

Grandezas e medidas  Interpretar e resolver situações problema que envolvam valores do 

Sistema Monetário Brasileiro (forma decimal); 

 Criar e resolver situações problema envolvendo sistema monetário 

brasileiro (forma decimal). 

 

Tratamento da informação  Produzir textos escritos a partir da interpretação de gráficos e tabelas; 

 Utilizar informações dadas para avaliar possibilidades; 

Resolver situações-problema a partir de leituras de gráficos e tabelas, 

 

 

 



 
 

 

  

 5º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Tratamento da informação  Coletar dados e informações e organizá-los em tabelas; 

 Ler e interpretar gráficos de setores. 

 

2º bimestre 

Tratamento da informação  Interpretar e utilizar dados contidos em tabelas e gráficos na resolução de 

situações problema; 

 Identificar gráficos de colunas e gráficos de setores. 

 

3º bimestre 

Números e operações  Reconhecer que a porcentagem pode ser escrita na forma fracionária e/ou 

decimal. 

Grandezas e medidas  Efetuar trocas com moedas e cédulas em situações simuladas de compra e 

venda. 

 

4º bimestre 

Números e operações  Resolver situações problema envolvendo noções de porcentagem (10%, 

25%, 50% e 100%). 

Grandezas e medidas  Criar e resolver situações-problema que envolvam a composição e 

decomposição do sistema monetário brasileiro. 

Tratamento da informação  Produzir textos escritos, a partir da interpretação de gráficos e tabelas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

6º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Reconhecer a importância dos números na sociedade atual: quais são, onde são 

usados, dados históricos sobre eles, como são escritos e lidos no sistema de 

numeração; 

 Reconhecer a aplicação dos números naturais e suas diferentes formas de 

utilização no cotidiano; 

 Analisar, interpretar e resolver situações problemas em diferentes contextos 

sociais e culturais. 

 

Tratamento da informação  Ler, reconhecer, interpretar dados expressos em recursos gráficos como 

tabelas, gráficos de barras e de colunas e fluxogramas; 

 Expressar oralmente as conclusões obtidas na análise de gráficos e tabelas; 

 Reconhecer que uma mesma situação pode ser representada de várias forma. 

 

2º bimestre 

Números e operações Reconhecer e utilizar a linguagem matemática: com clareza, precisão e concisão, 

oralmente ou por escrito. 

Grandezas e medidas  Resolver situações problemas envolvendo o sistema monetário brasileiro. 

 Identificar e reconhecer outros sistemas monetários envolvendo moedas como 

o dólar, o euro, o peso, etc. 

 Utilizar os recursos tecnológicos como instrumentos auxiliares na realização de 

algumas atividades, sem anular o esforço da atividade compreensiva. 

Tratamento da informação  Produzir textos com base nas leituras, interpretações e analises de tabelas, 

gráficos e fluxogramas; 

 Coletar, organizar, analisar e comparar dados em tabelas e gráficos, utilizando 

a linguagem desses textos para obter conclusões claras e precisas; 

 Utilizar os dados coletados para resolução de situações-problema do cotidiano. 

 

3º bimestre 

Tratamento da informação  Resolver, analisar e formular situações problemas envolvendo porcentagem e 

proporcionalidade. 

 

4º bimestre 

Tratamento da informação  Compreender o processo de cálculo de média aritmética simples e composta e 

sua importância no dia-a-dia; 

 Compreender o significado da média como um indicador da tendência de uma 

pesquisa. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

7º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Compreender as propriedades das operações numéricas e aplicá-las em 

situações diversas; 

 Calcular porcentagens em situações diversas do cotidiano ou não; 

 Resolver situações problema que envolva porcentagem, por meio de 

estimativas. 

Grandezas e medidas  Reconhecer, relacionar e utilizar as diversas unidades de medidas, referentes a 

grandezas como comprimento, área, volume e massa. 

 Obter medidas por meio de estimativas e aproximações e decisão quanto a 

resultados razoáveis dependendo da situação-problema. 

 Resolver situações problema que envolva moedas diversas, como real, dólar, 

euro e peso. 

 Fazer conversões de valores de moedas monetárias como, por exemplo: real em 

euro, peso. em dólar, dólar em real, etc. 

Tratamento da informação  Coletar dados específicos para resolver problemas. 

 

2º bimestre 

Números e operações  Reconhecer a necessidade de ampliação do conjunto dos números naturais - 

números negativos. 

 Reconhecer os números inteiros em diferentes contextos cotidianos, utilizando 

argumentos coerentes para justificar a sua existência histórica. 

 Analisar, interpretar e resolver operações com números inteiros na resolução de 

situações problemas. 

Grandezas e medidas  Identificar, resolver e analisar situações problemas do contexto social e/ou 

cultural que envolvam perímetro e área. 

Tratamento da informação  Produzir textos com base em leituras e interpretações de dados expressos em 

tabelas e gráficos de coluna, barra e setores.  

 

4º bimestre 

Números e operações  Compreender e utilizar a linguagem matemática como instrumento de 

representação para auxiliar na resolução de problemas orais e escritos; 

 Compreender igualdades e desigualdades para analisar e representar situações 

reais usando corretamente os símbolos e as propriedades das operações; 

 Reconhecer, escrever e resolver equações e sistemas de equações do 1º grau 

em situações diversas; 

 Resolver situações-problema envolvendo inequações, utilizando operações 

inversas e simbologias de conjuntos. 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

8º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Compreender as sucessivas ampliações dos conjuntos numéricos e suas 

soluções como criação do homem em respostas aos problemas cotidianos. 

Tratamento da informação  Ler, interpretar e construir tabelas e gráficos de setores, de barras e de colunas, 

polígonos de frequência e histogramas; 

 Escolher a representação gráfica mais adequada para tratar determinada 

situação. 

 

2º bimestre 

Números e operações  Resolver e analisar situações problemas que envolvam porcentagem e 

proporcionalidade em diversos contextos, inclusive em situação de acréscimo 

ou desconto, no cálculo de juros etc; 

Transcrever um texto produzido em linguagem natural para outro utilizando a 

linguagem matemática. 

Tratamento da informação  Formular e checar hipóteses, planejar ações, coletar dados e organizá-los 

em tabelas e gráficos, avaliar os resultados exatos ou aproximados obtidos. 

 

3º bimestre 

Números e operações  Perceber que determinados problemas podem ser resolvidos por meio de 

equações, sistemas de equações e inequações. 

 

Tratamento da informação  Produzir textos a partir da leitura e interpretação de tabelas e gráficos; 

 Analisar as informações e opiniões veiculadas pela mídia utilizando os 

conhecimentos adquiridos, especialmente sobre a não neutralidade da 

Matemática. 

 

4º bimestre 

Grandezas e medidas  Transformar medidas de diferentes grandezas, com base em sua utilização no 

contexto social. 

Tratamento da informação  Compreender o significado de frequência, frequência relativa e amostra de uma 

população. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

9º ano do ensino fundamental 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Reconhecer a importância das operações que envolvem números reais, 

inclusive potenciação e radiciação, para a resolução de problemas dos mais 

variados contextos sociais e culturais; 

 Utilizar as propriedades das operações com números reais como facilitadoras 

da resolução de situações problema; 

 Criar e resolver situações problema que envolvem números reais ampliando e 

consolidando os significados das operações adição, subtração, multiplicação, 

divisão, potenciação e radiciação; 

 Compreender o conceito de razão e proporção; 

 Formular e resolver situações-problema que envolva a ideia de razão e 

proporção. 

Tratamento da informação  Construir tabelas e gráficos de frequências de dados estatísticos; 

 Elaborar, oralmente ou por escrito, conclusões com base em leitura, 

interpretação e análise de informações apresentadas em tabelas e gráficos; 

 Traduzir informações contidas em tabelas e gráficos diversos.  

 

2º bimestre 

Números e operações  Identificar e aplicar os conceitos matemáticos em situações do dia a dia e em 

outras áreas do conhecimento; 

 Ler, interpretar, propor e resolver situações problema que envolvem grandezas 

direta e inversamente proporcionais, equações e sistemas de equações do 

primeiro e do segundo grau e inequações; 

 Interpretar, propor e resolver situações problema que envolvem porcentagens e 

juros simples ou compostos em contextos do comércio como compra, venda e 

empréstimo. 

Tratamento da informação  Perceber a importância da estatística no dia-a-dia para estimar ou verificar 

tendências de determinados eventos. 

 

3º bimestre 

Números e operações  Representar em um sistema de coordenadas cartesianas a variação de grandezas 

como o gráfico de funções, por exemplo, analisando e caracterizando o 

comportamento dessa variação; 

 Analisar e verificar a validade das resoluções de situações-problema que 

envolvem equações e sistemas de equações do primeiro e do segundo grau e 

inequações; 

 Compreender o conceito de função e em particular as funções polinomiais de 

primeiro e segundo graus. 

Espaço e forma  Analisar, interpretar, formular e resolver situações problema que 

envolvam semelhança e proporcionalidade. 

  

Tratamento da informação  Identificar e compreender a existência de erros estatísticos de origens diversas, 

como a manipulação intencional dos dados, a amostra considerada, etc; 

 Calcular a probabilidade de ocorrência de um evento por meio da razão entre o 

número de casos favoráveis e o número de casos possíveis; 

 Interpretar, criar, e resolver situações problema que envolvem pesquisas 

relacionadas a acontecimentos locais e globais, de naturezas diversas. 

 

 



 
4º bimestre 

Números e operações  Interpretar e construir gráficos de funções simples, analisando seus domínios e 

imagens; 

 Utilizar as funções para descrever e representar diversas situações; 

 Resolver situações problema que envolvem funções e descrevê-las 

graficamente. 

Tratamento da informação  Aplicar conhecimentos de porcentagem e de juros para avaliar, analisar e 

resolver situações cotidianas; 

 Utilizar a probabilidade para fazer previsões de eventos, estimativas de ordens 

de grandeza, de quantidades ou intervalos esperados; 

 Utilizar médias para avaliar tendências de ocorrências de determinados eventos 

ou acontecimentos possíveis; 

 Interpretar e analisar o desvio padrão dos dados obtidos na resolução de uma 

situação problema 

 

 

1ª série do ensino médio 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Compreender e utilizar a simbologia matemática para compreender proposições 

e enunciados; 

 Reconhecer, no contexto social, diferentes significados e representações dos 

números e operações - naturais, inteiros, racionais ou reais; 

 Resolver problemas significativos envolvendo operações com conjuntos; 

 Resolver situação-problema envolvendo conhecimentos numéricos; 

 Compreender o conceito de função através da dependência entre variáveis; 

 Identificar e compreender os diversos tipos de funções; 

 Construir gráficos de funções utilizando tabelas de pares ordenados. 

 Utilizar a função polinomial do 1º grau para resolver problemas significativos;  

 Reconhecer o gráfico de uma função polinomial de 1º grau por meio de seus 

coeficientes; 

 Analisar o gráfico da função polinomial do 1º grau (crescimento, 

decrescimento, zeros, variação do sinal); 

 Resolver situações-problema que envolvam função polinomial de 1º grau; 

 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto; 

 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos; 

 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos 

que as representam e vice-versa. 

 

2º bimestre 

Números e operações  Resolver problema envolvendo equação do 2º grau; 

 Resolver problemas que envolvam os pontos de máximo ou de mínimo no 

gráfico de uma função polinomial do 2º grau; 

 Analisar o gráfico da função polinomial do 2º grau (crescimento, 

decrescimento, discriminante e zeros); 

 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto; 

 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos; 

 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos 

que as representam e vice-versa. 

 

 



 
 

 

 

2ª série do ensino médio 

1º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Resolver problemas utilizando as operações com matrizes e a linguagem 

matricial; 

 Identificar os sistemas lineares como modelos matemáticos que traduzem 

situações-problemas para a linguagem matemática; 

 Resolver problemas utilizando sistemas lineares. 

 

2º bimestre 

Números e operações  Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto; 

 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos; 

 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos 

que as representam e vice-versa. 

 

3º bimestre 

Números e operações  Efetuar cálculos envolvendo os agrupamentos de permutação, arranjo e 

combinação; 

 Resolver problemas de contagem utilizando o princípio multiplicativo ou 

noções de permutação simples, arranjos simples e/ou combinação simples; 

 Utilizar o princípio multiplicativo e o princípio aditivo da contagem na 

resolução de problemas; 

 Identificar e diferenciar os diversos tipos de agrupamentos; 

 Resolver problemas utilizando noções de arranjos simples, permutação e 

combinação simples; 

 Realizar cálculos utilizando Binômio de Newton. 

 Conceituar evento e espaço amostral de um experimento; 

 Calcular a probabilidade de um evento; 

 Resolver problemas envolvendo o cálculo de probabilidades. 

 Resolver problemas utilizando a probabilidade da união de eventos; 

 Resolver problemas envolvendo a probabilidade de eventos complementares; 

 Resolver problemas envolvendo a probabilidade condicional. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

3ª série do ensino médio 

2º bimestre 

Eixo temático Expectativas de aprendizagem 

Números e operações  Compreender os conceitos básicos de estatística: população, amostra, 

frequência absoluta e frequência relativa; 

 Interpretar dados e informações estatísticas expressas em tabelas e/ou gráficos. 

 Resolver problemas que envolvam coleta, organização e representação de 

dados; 

 Construir, ler e interpretar histogramas, gráficos de linhas, de barras e de 

setores; 

 Efetuar cálculos de porcentagem, juros simples e juros compostos; 

 Resolver problema que envolva porcentagem; 

 Distinguir os juros simples dos compostos, aplicando em situações problemas; 

 Identificar a utilização dos conceitos da matemática financeira na vida diária 

comercial; 

 Utilizar os conceitos de matemática financeira para resolver problemas do dia-

a-dia. 

Tratamento da informação  Utilizar informações expressas em gráficos ou tabelas para fazer inferências; 

 Resolver problema com dados apresentados em tabelas ou gráficos; 

 Analisar informações expressas em gráficos ou tabelas como recurso para a 

construção de argumentos; 

 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto; 

 Construir, ler e interpretar histogramas, gráficos de linhas, de barras e de 

setores; 

 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos; 

 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos 

que as representam e vice-versa. 

 

3º bimestre 

Números e operações  Resolver problema envolvendo funções; 

 Identificar o gráfico que representa uma situação descrita em um texto; 

 Resolver problema envolvendo informações apresentadas em tabelas e/ou 

gráficos; 

 Associar informações apresentadas em listas e/ou tabelas simples aos gráficos 

que as representam e vice-versa. 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SITUAÇÕES PROBLEMAS 

 

Apresentamos a seguir algumas sugestões de atividades que podem ser trabalhadas relacionando matemática e educação 

fiscal. 

 

01 - A tabela a seguir apresenta a arrecadação do Estado de Goiás no período de janeiro a julho de 2011/2012. 

Arrecadação tributária do Estado de Goiás – janeiro a julho de 2012. 

Arrecadação 

Valor acumulado (R$) 

2011 2012 

ICMS 4.653.679 4.998.174 

IPVA 260.113 254.795 

ITCD 49.354 25.853 

Taxas 19.773 62.527 

Total 4.982.919 5.341.349 

Disponível em: < http://www.seplan.go.gov.br/sepin/viewrele.asp?cd_assunto=20&cd_anomes=201221 ar/>. Acesso em: 

21 de fev. 2013. Adaptado. 

Considerando os dados podemos afirmar que: 

a) A arrecadação do ICMS teve a maior variação do período, sendo de 7,4%. 

b) A arrecadação do IPVA teve uma queda de -3%. 

c) A arrecadação em outras taxas teve um decréscimo. 

d) A arrecadação total do Estado teve um acréscimo aproximado de 5% de 2011 para 2012. 

GABATIRO: Item “a” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
02 - ICMS é o imposto pago sobre a circulação de mercadorias e prestação de serviços. O gráfico a seguir apresenta a 

arrecadação por setor ou tipo de receita do ICMS no Estado de Goiás no período de janeiro a junho de 2012. 

         

Disponível em: < http://www.seplan.go.gov.br/sepin/viewrele.asp?cd_assunto=20&cd_anomes=201221 ar/>. Acesso em: 

21 de fev. 2013. Adaptado. 

Considerando a arrecadação total de 4.998.172 é correto afirmar: 

a) O setor primário arrecadou aproximadamente R$ 90.000; 

b) A arrecadação com petróleo, combustíveis e lubrificantes foi inferior a R$ 1.000.000. 

c) O setor terciário foi o que mais arrecadou, somando mais de R$ 1.600.000. 

d) No item dívida ativa a arrecadação oi menos de R$ 500.000. 

GABATIRO: Item “c” 

 

 

03 – O IOF é o imposto sobre operações de crédito, câmbio e seguro, ou relativas a títulos e valores mobiliários. A 

alíquota diária de IOF incidente sobre operações de crédito para pessoas físicas é de 0,0041% a.d.  (1,5% ao ano).  

Considere as informações e a situação a seguir: 

Um automóvel usado é vendido à vista por R$ 24.000,00, mas pode ser vendido a prazo em 18 prestações mensais iguais, 

vencendo a primeira um mês após a compra. Sabendo-se que o  IOF do valor financiado e pago junto com as prestações, 

que a taxa de abertura de crédito é R$ 250,00 e paga junto com as prestações e que a taxa de juros do financiamento é de 

0,99% ao mês, responda: 

a) O valor total pago no carro em 18 prestações; 

b) O valor do imposto – IOF; 

c) O valor de cada parcela; 

d) O valor pago a mais pelo carro se o mesmo tivesse sido comprado à vista. 
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GABARITO: 

a) R$ 29.264,20 

b) R$ 358,20 

c) R$ 1.625,78 

d) R$ 5.264,20 
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