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O que é uma fração?

➥  A palavra fração vem do latim fractio, que signifi ca «partir». Com o passar 
dos anos, a palavra adquiriu também o sentido de «dividir». Então, uma 
fração é uma forma numérica de representar partes de um valor inteiro que 
foi dividido em partes iguais. 

➥  Uma fração é representada por dois números inteiros, o numerador e o 
denominador, separados pelo traço de fração. O numerador é o número de 
cima e o denominador é o número de baixo.

Exemplos:

3
5

1
2

2
6

numerador

denominador

traço de fração

➥   O denominador indica em quantas partes o valor inteiro foi dividido.
➥  O numerador indica quantas partes do valor inteiro foram utilizadas.

1. Observa as fi guras. Quantas partes da unidade estão pintadas em cada fi gura? Segue o 
exemplo.
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2. Desenha as linhas em falta nas fi guras para que fi quem divididas em partes iguais.

3. Assinala com X as imagens que estão divididas em partes iguais.
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Metade ou um meio

➥  Obter a metade de algo é dividir por dois, ou seja, iremos ter duas partes 
exatamente iguais.

➥  Podemos dividir um número, uma imagem, um conjunto de elementos, uma 
linha, um desenho, etc.

➥  A fração que representa a metade é 1
2

, que também se pode ler um meio.

1. Com uma régua, traça uma linha que divida cada fi gura em duas partes iguais. Pinta
metade de cada fi gura.

2. Pinta metade de cada fi gura.
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