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MATEMÁTICA

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 1

A turma de Lipe e os desafios com números 

Vini, Alê e Lipe estavam estudando o conjunto dos Números 

Inteiros e ficaram curiosos com os desafios que esse tipo de 

número permite. Acompanhe os desafios que os meninos 

resolveram. 

Atividade 1 

1
 O avô de Alê desafiou seu neto para verificar suas opera-

ções financeiras no banco e no clube, pois ele é tesoureiro 

do clube onde trabalha. Vamos ver algumas delas:

a. O saldo de sua conta bancária era de –R$ 1 500,00. Após ter feito uma movimentação 

em sua conta, seu saldo passou a ser de R$ 850,00. A movimentação bancária do avô de 

Alê foi de crédito ou débito? Qual foi o valor da transação?

b. O avô de Alê tinha outra conta bancária. Ele não se lembrava dos R$1 200,00, mas seu 

saldo foi atualizado para –R$ 2 500,00. Qual era o saldo anterior dessa conta?
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Atividade 2 

A turma do Lipe adora desafios numéricos e quando vão à casa 

da avó de Lipe já levam seu material para resolver os desafios. 

Vamos conhecer alguns deles, os quais envolvem números 

positivos e negativos.

O avô de Alê era tesoureiro do clube em que trabalha. Ajude-o a com-

pletar os extratos das contas do clube. Calcule o saldo das duas contas 

juntas e verifique quanto o clube deverá depositar, no mínimo, para não 

dever mais nada ao banco, se o saldo for negativo. Use calculadora para 

verificar se seus cálculos estão corretos.

DATA HISTÓRICO VALOR R$ DATA HISTÓRICO VALOR R$

20/02 SALDO 7 000,00 15/2 SALDO

20/02 DEPÓSITO 3 000,00 15/2 CHEQUE - 2 750,00

20/02 CHEQUE - 9 000,00 18/2 CHEQUE - 5 400,00

21/02 SALDO  20/2 SALDO - 11 150,00

21/2 DEPÓSITO  23/02 DEPÓSITO

24/2 SALDO - 5 000,00 23/2 SALDO - 2 500,00

24/2 DEPÓSITO  1 000,00 24/2
PAGAMENTO 

CARTÃO
- 6 200,00

26/2  26/2 SALDO

1 Os números da lista, a seguir, encontram-se entre os resultados de uma expressão: 

-44 +56 +22 0 -56 +44 -22

Calcule o valor da expressão e circule o resultado encontrado na lista

-22 + (-28) + 22 – (-17) -11 
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3 Entre as expressões, a seguir, duas delas têm o mesmo resultado. Circule quais são:

 

a. -25 + 18 + 9 +(-15) – (-13)

b. (-40) : (-2) x 15 -100

c. (-7) x (-5) – (-37) – 72

a. b. c.

4 Analise as tabelas:

I.

2 x 3 6

1 x 3 3

0 x 3 0

-1 x 3 -3

-2 x 3 -6

II.

2 x -3 -6

1 x -3 -3

0 x -3 0

-1 x -3 +3

-2 x -3 +6

a. O que você observa em relação aos resultados da tabela I?
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b. O que você observa em relação aos resultados da tabela II?

c. Escreva “uma regra” para efetuar multiplicação de números inteiros.

d. A mesma “regra” se aplica para a divisão? Explique.

Atividade 3

1
A avó de Lipe comentou que alguns desafios numéricos envolvem contagem e pro-

pôs, ao grupo, o seguinte desafio:

Cinco colegas de turma (Ana, Beatriz, Claudia, Débora e Elizabete) se candidataram 

para formar uma comissão de duas representantes para organizar uma viagem. Quantas 

comissões diferentes podem ser formadas com essas jovens?

a. Vini comentou que bastava formar pares com as iniciais das jovens que o desafio es-

tava resolvido.Você concorda com ele? Justifique.
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b. Alê pensou que havia algo errado na proposta de Vini e argumentou: a comissão 

formada por Ana e Beatriz é a mesma que a formada por Beatriz e Ana. Você concorda 

com ele? Justifique.

Dessa forma, os três resolveram o desafio e escreveram: 

(A,B); (A,C); (A,D); (A,E); (B,C); (B,D); (B,E); (C,D); (C,E);(D,E). 

c. Você concorda com eles? Justifique.

d. Alê disse: para resolver esse problema basta fazer (5 x 4) : 2. Você concorda com Alê? 

Descreva como ele pensou.

Atividade 4

A avó de Lipe disse que há situações do cotidiano que envolvem um modo de pensar 

em que se deve agrupar os elementos, de modo a atender critérios específicos (de es-

colha e/ou de ordenação) e determinar (direta ou indiretamente) 

o total de agrupamentos possíveis. Por isso, apresentou outro 

desafio, mas – agora - ligado à nutrição, propondo combinações 

de elementos de categorias diversas para o equilíbrio alimentar. 
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1 Fernanda é nutricionista e precisa combinar 4 tipos de alimentos de categorias di-

ferentes (carnes, legumes, fibras e hortaliças) em conjuntos de 2 tipos desses ali-

mentos para elaborar algumas receitas. Quantas e quais são as possibilidades de Fer-

nanda para fazer as combinações? 

Nesse desafio, a ordem não importa, pois a combinação carnes e legumes é a mesma 

que a de legumes e carnes, certo?

2 Para encontrar o total, você contou os agrupamentos? Experimente fazer (4 x 3) : 2. 

Explique por que é possível fazer esse cálculo para determinar o total de agrupamentos. 

3 Em trios, inventem um problema em que vocês devem combinar 5 elementos 2 a 2. 

Depois, passe a outro trio para resolver e analisar a resolução dos colegas.
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SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 1

A turma de Lipe e os desafios com números 

Vini, Alê e Lipe estavam estudando o conjunto dos Números 

Inteiros e ficaram curiosos com os desafios que esse tipo de 

número permite. Acompanhe os desafios que os meninos 

resolveram. 

Atividade 1 

1
 O avô de Alê desafiou seu neto para verificar suas opera-

ções financeiras no banco e no clube, pois ele é tesoureiro 

do clube onde trabalha. Vamos ver algumas delas:

a. O saldo de sua conta bancária era de –R$ 1 500,00. Após ter feito uma movimentação 

em sua conta, seu saldo passou a ser de R$ 850,00. A movimentação bancária do avô de 

Alê foi de crédito ou débito? Qual foi o valor da transação?

b. O avô de Alê tinha outra conta bancária. Ele não se lembrava dos R$1 200,00, mas seu 

saldo foi atualizado para –R$ 2 500,00. Qual era o saldo anterior dessa conta?
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Atividade 2 

A turma do Lipe adora desafios numéricos e quando vão à casa 

da avó de Lipe já levam seu material para resolver os desafios. 

Vamos conhecer alguns deles, os quais envolvem números 

positivos e negativos.

O avô de Alê era tesoureiro do clube em que trabalha. Ajude-o a com-

pletar os extratos das contas do clube. Calcule o saldo das duas contas 

juntas e verifique quanto o clube deverá depositar, no mínimo, para não 

dever mais nada ao banco, se o saldo for negativo. Use calculadora para 

verificar se seus cálculos estão corretos.

DATA HISTÓRICO VALOR R$ DATA HISTÓRICO VALOR R$

20/02 SALDO 7 000,00 15/2 SALDO

20/02 DEPÓSITO 3 000,00 15/2 CHEQUE - 2 750,00

20/02 CHEQUE - 9 000,00 18/2 CHEQUE - 5 400,00

21/02 SALDO  20/2 SALDO - 11 150,00

21/2 DEPÓSITO  23/02 DEPÓSITO

24/2 SALDO - 5 000,00 23/2 SALDO - 2 500,00

24/2 DEPÓSITO  1 000,00 24/2
PAGAMENTO 

CARTÃO
- 6 200,00

26/2  26/2 SALDO

1 Os números da lista, a seguir, encontram-se entre os resultados de uma expressão: 

-44 +56 +22 0 -56 +44 -22

Calcule o valor da expressão e circule o resultado encontrado na lista

-22 + (-28) + 22 – (-17) -11 
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3 Entre as expressões, a seguir, duas delas têm o mesmo resultado. Circule quais são:

 

a. -25 + 18 + 9 +(-15) – (-13)

b. (-40) : (-2) x 15 -100

c. (-7) x (-5) – (-37) – 72

a. b. c.

4 Analise as tabelas:

I.

2 x 3 6

1 x 3 3

0 x 3 0

-1 x 3 -3

-2 x 3 -6

II.

2 x -3 -6

1 x -3 -3

0 x -3 0

-1 x -3 +3

-2 x -3 +6

a. O que você observa em relação aos resultados da tabela I?
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b. O que você observa em relação aos resultados da tabela II?

c. Escreva “uma regra” para efetuar multiplicação de números inteiros.

d. A mesma “regra” se aplica para a divisão? Explique.

Atividade 3

1
A avó de Lipe comentou que alguns desafios numéricos envolvem contagem e pro-

pôs, ao grupo, o seguinte desafio:

Cinco colegas de turma (Ana, Beatriz, Claudia, Débora e Elizabete) se candidataram 

para formar uma comissão de duas representantes para organizar uma viagem. Quantas 

comissões diferentes podem ser formadas com essas jovens?

a. Vini comentou que bastava formar pares com as iniciais das jovens que o desafio es-

tava resolvido.Você concorda com ele? Justifique.
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b. Alê pensou que havia algo errado na proposta de Vini e argumentou: a comissão 

formada por Ana e Beatriz é a mesma que a formada por Beatriz e Ana. Você concorda 

com ele? Justifique.

Dessa forma, os três resolveram o desafio e escreveram: 

(A,B); (A,C); (A,D); (A,E); (B,C); (B,D); (B,E); (C,D); (C,E);(D,E). 

c. Você concorda com eles? Justifique.

d. Alê disse: para resolver esse problema basta fazer (5 x 4) : 2. Você concorda com Alê? 

Descreva como ele pensou.

Atividade 4

A avó de Lipe disse que há situações do cotidiano que envolvem um modo de pensar 

em que se deve agrupar os elementos, de modo a atender critérios específicos (de es-

colha e/ou de ordenação) e determinar (direta ou indiretamente) 

o total de agrupamentos possíveis. Por isso, apresentou outro 

desafio, mas – agora - ligado à nutrição, propondo combinações 

de elementos de categorias diversas para o equilíbrio alimentar. 
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1 Fernanda é nutricionista e precisa combinar 4 tipos de alimentos de categorias di-

ferentes (carnes, legumes, fibras e hortaliças) em conjuntos de 2 tipos desses ali-

mentos para elaborar algumas receitas. Quantas e quais são as possibilidades de Fer-

nanda para fazer as combinações? 

Nesse desafio, a ordem não importa, pois a combinação carnes e legumes é a mesma 

que a de legumes e carnes, certo?

2 Para encontrar o total, você contou os agrupamentos? Experimente fazer (4 x 3) : 2. 

Explique por que é possível fazer esse cálculo para determinar o total de agrupamentos. 

3 Em trios, inventem um problema em que vocês devem combinar 5 elementos 2 a 2. 

Depois, passe a outro trio para resolver e analisar a resolução dos colegas.
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4 Experimente fazer (5 x 4) : 2. Explique por que é possível fazer esse cálculo para de-

terminar o total de agrupamentos.

5 Nos três desafios em que os agrupamentos foram feitos de 2 em 2, foi possível fazer 

uma multiplicação do número total de elementos por esse número menos 1 e, depois, 

dividir o resultado por 2. Você concorda com essa afirmação? Elabore uma expressão 

algébrica que permita calcular o total de combinações desses desafios.

6 Isso acontece se os agrupamentos forem de 3 em 3, ou seja, combinar 4 tipos de 

alimentos em conjuntos de 3 tipos, ao invés de 2, por exemplo? Explique.

SEQUÊNCIA DE ATIVIDADES 2

As investigações da turma do Lipe 

Com a turma do Lipe, vamos explorar as propriedades da altura e da mediana de um 

triângulo e investigar as relações entre um litro e um decímetro cúbico.
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