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Adição Algébrica de Números Inteiros 

Competências gerais / específicas a serem desenvolvidas neste plano (da Área ou Componente Curricular) 

 Reconhecer que a Matemática é uma ciência humana, fruto das necessidades e preocupações de diferentes 
culturas, em diferentes momentos históricos, e é uma ciência viva, que contribui para solucionar problemas 
científicos e tecnológicos e para alicerçar descobertas e construções, inclusive com impactos no mundo do 
trabalho. 

 Desenvolver o raciocínio lógico, o espírito de investigação e a capacidade de produzir argumentos convincentes, 
recorrendo aos conhecimentos matemáticos para compreender e atuar no mundo. 

 Enfrentar situações-problema em múltiplos contextos, incluindo-se situações imaginadas, não diretamente 
relacionadas com o aspecto prático-utilitário, expressar suas respostas e sintetizar conclusões, utilizando 
diferentes registros e linguagens (gráficos, tabelas, esquemas, além de texto escrito na língua materna e outras 
linguagens para descrever algoritmos, como fluxogramas, e dados). 

Objetos de Conhecimento 

 Adição algébrica de números inteiros; 
 Oposto de um número inteiro. 
 Interpretação de situações problema; 
 Uso de parênteses, colchetes e chaves. 

Habilidades a serem desenvolvidas nesta aula (Códigos e Habilidades da Base Municipal de Caçador) 

 (EF07MA03) Comparar e ordenar números inteiros em diferentes contextos, incluindo o histórico, associá-los a 

pontos da reta numérica e utilizá-los em situações que envolvam adição e subtração. 

  (EF07MA04) Resolver e elaborar problemas que envolvam operações com números inteiros. 

 (EF07MA06AMARP) Efetuar cálculos envolvendo as operações fundamentais com números inteiros.  
 

Materiais, tecnologias e recursos utilizados. 

 Computador/ celular com acesso à internet; régua, lápis, borracha. 

Aplicação/Fixação (exercícios) 

Aulas 1 e 2 
Organize seu caderno com a data e já deixe disposto todo o material que você precisará para essa aula. Depois, 

copie o texto e os exemplos. 

 
 
 



 

 

 



 
 
 
Aulas 3 e 4 
   
Organize o caderno com a data e copie ou cole (a maneira que você considerar mais prática) as atividades em seu 
caderno, porém as respostas devem estar REGISTRADAS no caderno. 
 
Exercícios 
1) Theo mostrou a seguinte cartela para dois amigos: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2) João adora jogar figurinhas. Em cada rodada desta semana, ele registrou, com um número positivo, quantas figurinhas 
ganhou e, com um número negativo, quantas perdeu. Domingo, João foi passear e não jogou. 

 
 
 
 
 
 

Da cartela, Theo escolheu seis números que os amigos deveriam 
descobrir.  Para cada número escolhido, ele deu uma dica: 

  o maior dos números escritos; 
o resultado de -20 -7; 
• o menor dos números escritos; 
• o resultado de -25 + 25; 
• o oposto do número _32; 
• o resultado de 10 _ 35. 
a) Quais foram os números que Theo escolheu? 
 
b) Quais os números que ele não escolheu? 

1) Responda: 
a) Em qual dia João ganhou mais figurinhas? 
 
b) Em qual dia João ganhou menos figurinhas? 
 
c) Nessa semana, João aumentou ou diminuiu a quantidade de 
figurinhas que tinha? Quanto? 



3) O passatempo preferido de Ari é construir delicados móbiles. Veja o último que ele fez: 

 
 
4) DESAFIO: Observe a figura abaixo: 

 
Use a régua para colorir as retas (conforme as cores orientadas na figura), unindo as bolinhas vazias que estão opostas. 
Agora, coloque os números de -6 até +1, um em cada bolinha, SEM REPETÍ-LOS, de modo que a soma dos números 
colocados nas bolinhas vazias com o número do centro (5) seja SEMPRE IGUAL A ZERO. 
 
Dica: se você seguir a reta colorida, poderá pensar assim: quais os dois números, entre -6 e +1, que somados a +5 
resultarão em zero? Estes números deverão ser colocados nos espaços vazios, nas extremidades da reta da cor que 
você escolheu.  
 
5) Elimine os parênteses e os colchetes e calcule o valor de: 
a) 35 + [ -21 - (-12 + 15)] +11 
b) -20 - [21 + ( -20 - 16) + 11] -16 
c) 20 - (16 + 17) - [15 - (18 - 23)] -33 
d) -_(- 30) - [37 + (35  - 31 - 34) - 36] 

Síntese/Avaliação 

 No retorno às aulas, você deverá apresentar o caderno contendo as atividades propostas. 
  Como forma de avaliação, será observada a participação e o envolvimento dos alunos nas atividades. 
 Cada escola tem seus grupos de WhatsApp e Facebook, meios estes que neste momento auxiliarão os 

professores e alunos neste processo remoto de ensino e aprendizagem. 
 

Registro de Frequência 

 De acordo com as devolutivas de cada aluno, seja por meio digital ou físico. 

Referencial  

 Giovanni Júnior, José Ruy/ José Ruy Giovanni Júnior, Benedicto Castrucci. A conquista da matemática: 7º ano: 
ensino fundamental : anos finais — 4. ed. — São Paulo : FTD, 2018. 

 http://www.matematica.seed.pr.gov.br/arquivos/File/soma_zero_regras.pdf Acesso em 21/05/2020 

 

Reproduza o móbile no caderno e coloque em cada bolinha um 
número inteiro entre - 6 e +7, de modo que a soma dos números 
da parte esquerda seja igual à soma dos números da parte direita 
do móbile. Cada número desse intervalo pode ser usado apenas 
uma vez. 
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