
           

 

NÚMEROS NATURAIS E FRACIONÁRIOS 

 

Os números naturais são aqueles que utilizamos para contar, somar, subtrair, 
multiplicações e dividir grandezas e quantidades. 

 

ADIÇÃO 

A primeira operação a ser desenvolvida pelo ser humano e a mais intuitiva foi a adição, 
que significa juntar, unir, somar. 

Na adição, os números que estão sendo somados são chamados de parcelas e o 
resultado é denominado de soma. 

 

SUBTRAÇÃO 

A operação inversa da adição é denominada subtração, que significa tirar, diminuir, 
retirar. Ela é utilizada com diversos enfoques, tais como: para descobrir diferença 
entre duas quantidades, para saber quanto uma quantidade é a mais que outra ou 
quanto falta para uma quantidade se igualar a outra. 

A subtração ocorre sempre com dois elementos, que recebem o nome de: 

Minuendo: número do qual será subtraído algum valor. 

Subtraendo: número que será subtraído ou diminuído. 

O resultado da operação de subtração é denominado resto ou diferença. 

 

MULTIPLICAÇÃO 

A partir do processo de somar parcelas iguais, percebeu-se que poderia se simplificar a 
operação de adição, contando quantas vezes a parcela se repetia.  

Essa simplificação da adição de parcelas iguais recebeu o nome de multiplicação. 

Cada um dos números usados na multiplicação é denominado de fator e o resultado 
chama-se produto. 
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DIVISÃO 

A operação inversa da multiplicação é a divisão, que pressupõe a ideia de repartir em 
partes iguais, de verificar quantas vezes determinada quantidade cabe em outra. 

Na divisão, o número que está sendo dividido é denominado de subtraendo e o 
número que o divide é denominado de divisor. O resultado da operação é denominado 
quociente. Em algumas divisões, a divisão pode não ser exata. Neste caso, poderá 
haver um resto. 

 

FRAÇÕES 

As Frações foram, durante muitos séculos, o único modo de se representar o todo e 
também partes de um inteiro. 

No século XVI, o matemático francês François Viete, 
estabeleceu, em uma de suas primeiras obras, o Canon-
matematicus, de 1579, uma forma especial para escrever 
frações cujos denominadores são potências de 10. 

Essa forma só se tornou popular vinte anos mais tarde, 
quando outro ilustre matemático, chamado Napier, utilizou-
a em seus trabalhos. Depois disso, praticamente não sofreu 
alterações, sendo usada até hoje e conhecida como 
representação decimal dos números racionais. 

Os números racionais escritos na decimal são chamados números decimais e têm 
grande aplicação em nosso cotidiano. 

Observe: 

    

 

   



Assim, os números fracionários podem ser escritos da seguinte forma: 

1) usando uma vírgula (,) que separa a parte INTEIRA (que fica a esquerda da vírgula) 
da parte FRACIONÁRIA (que fica a direita da vírgula); 

2) em forma de FRAÇÃO, com numerador e denominador; 
3) em forma de PORCENTAGEM, que é uma forma similar à escrita em forma de 

fração. 

 

Assim, vamos exercitar algumas soluções para problemas, envolvendo as quatro 
operações matemáticas básicas (adição, subtração, divisão e multiplicação). 

Estas atividades você deverá copiar e resolver no caderno. Se quiser, pode imprimir 
as folhas e colar no seu caderno. 

 

Interprete os problemas abaixo e resolva o que se pede: 

 

1) Três irmãos, Bia, Carlos e Tina, têm junto, 50 Reais (R$ 50,00), com os quais 
pretendem comprar um presente para sua mãe. Sabe-se que, somando-se as 
quantias de Bia e Carlos, obtêm-se 30 Reais (R$ 30,00). Somando-se as quantias 
de Carlos e Tina, obtemos 36 Reais (R$ 36,00). Com qual valor cada filho 
contribuiu para a compra desse presente? 

 

2) Uma escola realizou as matrículas do ano de 2020, sendo que os alunos estão 
distribuídos conforme a tabela abaixo: 
 

 DIURNO NOTURNO 

MENINOS MENINAS MENINOS MENINAS 

5ª Série 109 132 165 110 

6ª Série 82 116 94 61 

7ª Série 71 84 53 29 

8ª Série 55 62 25 14 

 
a) Quantos jovens (de ambos os sexos) cursam a 5ª Série? 

 

b) Quantos jovens (de ambos os sexos) cursam a 7ª Série? 

 

c) Quantas meninas estão matriculadas no período noturno? 

 

d) Em que período há mais meninos matriculados (diurno ou noturno)? 

 

e) Quantos meninos cursam a 8ª Série? 

 



3) Carlos foi a uma loja, comprou vários produtos e recebeu o cupom fiscal. 
Comprou uma calça STAR, uma camisa AURORA, uma blusa BÁSICA e um par de 
tênis MEGA. Ao chegar em casa, viu que o preço da calça STAR não aparecia, 
pois o cupom estava rasgado justamente na parte do preço. 
Mas, Carlos pode identificar que os preços dos demais produtos foi o descrito 
abaixo: 
 
Calça STAR  ??? 
Camisa AURORA R$ 35,00 
Blusa BÁSICA  R$ 47,00 
Par de Tênis MEGA R$ 97,00 
 
Sabe-se que o total da compra foi de R$ 225,00 e que Carlos recebeu um 
desconto de R$ 16,00. 
 
Descubra quanto Carlos pagou pela calça STAR? 
 

4) Um avião tem suas poltronas infileiradas da seguinte maneira: 
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a) Determine o número máximo de passageiros que podem ser 

transportados em um único vôo (observe que são 24 fileiras). 
 

b) Em um feriado de muito movimento no aeroporto, havia 832 pessoas 
esperando para o embarque. Quantos aviões seriam necessários para 
que todos os passageiros viajassem? 

 

c) Considerando a situação anterior, um dos aviões não ficaria totalmente 
cheio. Com quantos passageiros ele viajaria? Quantas poltronas iriam 
vazias? 

 

d) Para que não fosse preciso utilizar o 6º avião, deveria haver quantos 
passageiros no aeroporto? E quantos deveria haver para que ele 
viajasse lotado? 

 

 



 

 
5) Uma professora tem 237 balas para dar a seus 31 alunos. Qual é o número 

mínimo de balas a mais que ela precisa para que todos os alunos recebam a 
mesma quantidade de balas, sem sobrar nenhuma para ela? 

 

 

 

 

 


