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FRAÇÃO

PARTE DE UM INTEIRO

ROTEIRO DE AULA
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Fração
História das Frações

A história das frações remonta o Antigo Egito (3.000 a.C.) e traduz a 
necessidade e a importância para o ser humano acerca dos números 
fracionários.
Naquele tempo, os matemáticos marcavam suas terras para delimitá-las. Com 
isso, nas épocas chuvosas o rio passava do limite e inundava muitas terras e, 
consequentemente, as marcações.
Diante disso, os matemáticos resolveram demarcá-las com cordas a fim de 
resolver o problema inicial das enchentes.
Contudo, notaram que muitos terrenos não eram compostos somente por 
números inteiros, havia os terrenos que mediam partes daquele total.
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FraçãoExemplo
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Exemplo
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Uma fração é um número usado para representar parcelas de um valor 
inteiro que foi dividido em partes iguais, ou seja, se um objeto qualquer 
for dividido, o número que representará cada uma das partes obtidas 
nessa divisão será chamado de fração.

Fração

Um número inteiro qualquer não serve para representar frações de 
objetos. Para isso, foram criados os números racionais.
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Fração
Além disso, as frações também podem ser representadas por desenhos 
divididos em partes iguais. Veja a imagem a seguir
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Fração
As duas únicas regras para montar uma fração são:
 Numerador e denominador devem ser números inteiros.
 O numerador nunca pode ser zero, pois não faz sentido dividir algo por 

zero.

Importante lembrar que nas frações, o termo superior é chamado 
de numerador enquanto o termo inferior é chamado 
de denominador.
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Fração

Como exemplo podemos pensar numa pizza dividida em 8 partes iguais, sendo 
que cada fatia corresponde a 1/8 (um oitavo) de seu total. Se eu como 3 fatias, 
posso dizer que comi 3/8 (três oitavos) da pizza.

Exemplo
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Fração
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Fração

Como podemos ver na figura, chamamos 
o número de cima de numerador (a 
parte do todo) e a parte de baixo 
chamamos de denominador (o todo).
Um exemplo clássico no estudo das 
frações é a barra de chocolate, utilizada 
para mostrar algumas divisões, como 
mostra a figura abaixo.

Representando frações 
com barra de chocolate
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Fração

Podemos notar que a quantidade total de pedaços é 20, estão 
faltando 9 e temos 11 pedaços restantes. Podemos representar a 
quantidade de chocolate que ainda possuo como sendo 11/20 (11 
restantes de um total de 20 pedaços) e a quantidade de chocolate 
faltante de 9/20 (9 pedaços faltantes de um total de 20 pedaços).
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A tabela a seguir mostra como ler 
alguns dos denominadores de uma 
fração.

Como ler uma fração
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Frações  que  representam  a  mesma  parte  de  um  todo,  sendo  o 
numerador  e  o  denominador  proporcionais  entre  si,  como 
representado na figura a seguir.

Fração
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Vamos praticar!
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