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07/04: Terça – feira 

Adição de números naturais 
O resultado obtido da adição de números naturais é chamado de soma. Para obter a soma, 

devemos juntar duas ou mais parcelas. 

O símbolo que representa a adição é (+). Ao obtermos uma soma, estamos 
efetuando a adição de parcelas. A estrutura do algoritmo da adição é dada por: 

   PARCELA 
+ PARCELA 

SOMA 
 
Casos de adição 
Existem dois casos mais recorrentes para a adição, que são: 

• Juntar quantias distintas: 
 

Exemplo: Uma sala de aula possui 15 meninas e 17 meninos. Calcule o total de alunos. 
Nessa questão, temos que meninos são diferentes de meninas, mas como todos são 
alunos, podemos somá-los. 

115→Parcela 
+ 17 → Parcela 
   32 → Soma 
Na sala de aula, temos 32 alunos. 

 

• Acrescentar uma quantidade em outra de mesma variável: 
 

Exemplo: O valor de um sofá à vista é R$650,00. No pagamento a prazo, são acrescidos 
R$ 120,00. Qual é o valor total que será pago se o sofá for comprado a prazo? 
A variável dessa questão é o dinheiro, por isso, devemos acrescentar o valor a prazo no 
valor à vista. 

  650→Parcela 
+ 120 → Parcela 
   770 → Soma 
Caso o sofá seja comprado a prazo, seu valor será R$770,00. 

Atividades 

01)Joel irá comprar uma bicicleta. Economizou durante 3 meses, no 1º primeiro mês economizou 
R$ 50,00, no 2º R$25,00 e no 3º R$ 100,00, todos esses valores são da mesada que recebe todo 
mês. Quanto ele já economizou para comprar a bicicleta? 

 

02) Alberto foi comprar mantimentos para casa. Na hora de pagar deu para o caixa, 3 notas de 10 
reais, 1 nota de 50 e 3 notas de 100 reais. Quanto ele deu de dinheiro para o caixa? 

2ª aula  
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