
PROJETO I-MACH 

OPERAÇÕES FUNDAMENTAIS COM NÚMEROS 

NATURAIS 

No nosso cotidiano nos deparamos com problemas que 

demandam conhecimentos além da contagem. O estudo 

das operações fundamentais da matemática tais como, 

adição, subtração, multiplicação e divisão, resolvem 

situações nas quais elas aparecem. Iremos abordar de 

maneira mais clara possível essas operações para que 

possamos compreender tais operações no nosso dia a 

dia. 

1) ADIÇÃO – a ideia principal da adição é a associação de 

quantidades, ou seja juntar, reunir, acrescentar. 

Exemplo: 

 

 

 

 

A adição tem propriedades muito importantes no 

raciocínio, tanto para cálculo mental quanto escrito. 

PROPRIEDADE COMUTATIVA 

Na propriedade comutativa da adição a soma de dois ou 

mais números não depende da ordem das parcelas. 

EXEMPLO: 

● 4 + 2 + 3 = 9 

● 3 + 4 + 2 = 9 

PROPRIEDADE ASSOCIATIVA 

Na propriedade associativa da adição, a soma de três ou 

mais números naturais não depende da maneira como 

associamos as parcelas. 

EXEMPLO: 

● (3 + 4) + 5 = 12 

● 5 + (4 + 3) = 12 

ELEMENTO NEUTRO 

Na propriedade elemento neutro da adição, a soma de 

qualquer número com zero é igual ao próprio número. 

EXEMPLO: 

● 5 + 0 = 5 

ATIVIDADES 

1. Arme e efetue as adições: 

a) 27 + 18 =   b) 35 + 25 = 

c) 49 + 2 =  d) 36 + 7 = 

e) 57 + 3 =  f) 64 + 46 =  

g) 76 + 5 =  h) 83 + 13 = 

i) 42 + 39 =  j) 77 + 27 = 

k) 86 + 49 =  l) 75 + 17 = 

2. Uma empresa tem 1 748 pessoas trabalhando na sua 

fábrica e 566 pessoas trabalhando no seu escritório. 

Quantas pessoas trabalham, ao todo, nessa empresa? 

3. Em uma escola, o início das aulas é às 7h 20min. Como 

cada aula tem 50 minutos de duração, a que horas 

termina a primeira aula? 

4. Durante o ano de 2008, uma equipe de futebol venceu 

49 partidas, empatou 18 partidas e perdeu 5 partidas. 

Quantas partidas essa equipe disputou durante o ano de 

2008? 

5. Um objeto custa R$ 415.720,00. O comprador terá 

ainda R$ 28.912,00 de despesa de frete. Quanto o 

comprador vai pagar? 

6. Um menino estuda 2 horas e 45 minutos pela manhã 

e 4 horas e 30 minutos à tarde. Quantos minutos estuda 

diariamente? 

7. Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma 

rodovia. Ele ainda deverá percorrer 298 quilômetros até 

chegar ao seu destino. Quantos quilômetros da estrada 

vai percorrer para chegar ao destino? 

8. Em 1990 o Brasil vendeu para o exterior 283.356 

veículos e, em 1991, essa venda foi de 345.760 veículos. 

Quantos veículos o Brasil vendeu para o exterior nesses 

dois anos? 

9. Em um condomínio, há 675 lotes já vendidos e 1095 

lotes para vender. Quantos lotes de terreno há nesse 

condomínio? 

10. De acordo com o censo realizado em 1991, o estado 

da Paraíba tem 1.546.042 homens e 1.654.578 mulheres. 

Qual é a população da Paraíba segundo esse censo? 

246  Parcela 

+ 325  Parcela 

 571  Soma ou total 


