
 

 

ADIÇÃO DE NÚMEROS NEGATIVOS 
 

Se você jogou o Jogo Matix no tabuleiro ou no computador, observou que, 
para descobrir o ganhador do jogo, foi necessário realizar operações 
envolvendo números negativos e positivos. Até o momento, isso foi feito de 
modo intuitivo. No entanto, é necessário que se percebam padrões no modo 
de realizar essas operações para sistematizá-las. 
 
Há dois métodos básicos para realizar as adições de números negativos e 
positivos. Um deles, é o método da conta corrente, onde você relaciona os 
números positivos a um depósito de uma conta bancária e os números 
negativos a uma retirada da conta bancária. 
 
Por exemplo, você realiza as seguintes operações na sua conta bancária: 
 
    

MOVIMENTO VALOR SALDO 

Saldo Inicial  R$ 0,00 

Depósito R$ 100,00 R$ 100,00 

Depósito R$ 150,00 R$ 250,00 

Depósito R$ 300,00 R$ 550,00 

Retirada R$ 250,00 R$ 300,00 

Retirada R$ 150,00  R$ 150,00 

Retirada R$ 200,00 - R$ 50,00 

Retirada  R$ 150,00 - R$ 200,00 

 
Outro método, é o método da Reta Numérica, onde os números positivos 
significarão deslocamentos para a direita e serão representados por uma seta 
nesse sentido, na cor azul. 
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Os números negativos significarão deslocamentos para a esquerda e serão 
representados por uma seta nesse sentido, na cor vermelha. 
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Assim, vejamos como ficam as representações das operações, considerando 
setas verdes representando o resultado: 
 
a) (+2) + (+3) = 

      +5 

  +2                        +3 

 
b) (+2) + (-3) =  

    -1 
 

       -3 

       +2 

 
 

 

c) (-2) + (+3) = 

+1 

   +3 

-2 

 

 

 

 



Para experimentar, resolva as adições abaixo, sempre desenhando uma reta numérica 
e usando as setas coloridas, conforme os exemplos acima: 

OBS: Estas atividades não precisam ser entregues. São atividades para que você se 
familiarize com as adições de números negativos. Na próxima aula, faremos uma 
vídeo-aula e vocês poderão expor as suas dúvidas. 

 

1) (+4) + (-3) = 
2) (-6) + (-3) = 
3) (-5) + (+10) =  
4) (+1) + (+6) = 
5) (-7) + (+3) = 
6) (+6) + (-2) 
7) (+2) + (+3) = 
8) (+2) + (+3) = 

 

 

 


