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Proposta planificação: Números inteiros 

 

 2º Ciclo 

Propósito Principal de Ensino: Desenvolver nos alunos o sentido de número, a compreensão dos números e das operações, e a capacidade de cálculo mental e escrito, bem como a de 

utilizar estes conhecimentos e capacidades para resolver problemas em contextos diversos. 
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Objectivos Gerais: Com a sua aprendizagem, no âmbito deste tema, os alunos devem ser capazes de:  

• compreender e ser capazes de usar propriedades dos números inteiros e racionais; 

• compreender e ser capazes de operar com números racionais e de usar as propriedades das operações no cálculo; 

• ser capazes de apreciar a ordem de grandeza de números e compreender os efeitos das operações sobre os números; 

• desenvolver a capacidade de estimação, de cálculo aproximado e de avaliação da razoabilidade de um resultado; 

• desenvolver destrezas de cálculo numérico mental e escrito; 

• ser capazes de resolver problemas, raciocinar e comunicar em contextos numéricos. 

Tópicos e Subtópicos Objectivos Específicos Notas  Tarefas Duração 

 
Números inteiros 

Noção de número inteiro e 

representação na recta numérica; 

Comparação e ordenação 

Adição e subtracção com 
representação na recta numérica  
 
 

 
(A) Identificar grandezas que variam em sentidos 

opostos e utilizar números inteiros para 
representar as suas medidas 

(B) Localizar e posicionar números inteiros 
positivos e negativos na recta numérica. 

(C) Compreender as noções de valor absoluto e 
de simétrico de um número. 

(D) Comparar e ordenar números inteiros. 

(E) Adicionar e subtrair números inteiros. 

(F) Interpretar a subtracção como a operação 
inversa da adição, compreendendo que ela é 
sempre possível no conjunto dos números 
inteiros 

 
 
• Abordar as operações com números inteiros em 
contexto, por exemplo, recta numérica, 
temperaturas, carta geográficas e saldos bancários 

 
T1 - Histórias de grandezas (A) (B) (D) 

 

T2 – A jogar também se aprende (E) (C) 

 

T3 – Passeio pela recta numérica (B) (C) 
(D) (E) (F) 

 

 
 

90’ 
 
 

90’ + 45’ 
 
 

 90’ 
 

A realização de tarefas de consolidação fica ao critério de cada professor, tendo em conta as características dos seus alunos. 



Tarefa 1 – Histórias e grandezas 
 

Ontem, no final da aula de português, a professora pediu aos alunos que relatassem, numa 

composição, os temas abordados nas aulas de sexta-feira, como trabalho de casa para o fim-de-

semana. 

O João, só no domingo à noite, se lembrou do trabalho que a professora lhe tinha destinado para 

o fim-de-semana e resolveu escrever algumas coisas, mas o texto ficou com algumas imprecisões 

que poderão gerar confusão.  

Acrescenta o que achares necessário aos dados numéricos para tornares o texto mais preciso. 

“Na aula de História, falámos acerca da Civilização Romana, que teve origem na cidade de 
Roma, na Península Itálica, no século VIII, e acabou por formar um vasto império em redor 
do Mar Mediterrâneo, incluindo a Península Ibérica onde chegaram por volta do ano 218. 
Na aula de Geografia falou-se de algumas curiosidades: O Monte Everest, a montanha mais 
alta do mundo, com cerca de 8848m, onde se registam temperaturas muito baixas, podendo 
atingir os 40ºC OU 50ºC; a Fossa das Marianas que é o local mais profundo dos oceanos, 
atingindo 11034 metros. Fiquei impressionado com estes números. 
Em Matemática trabalhámos geometria e o professor pediu que fizéssemos uma pesquisa 
sobre alguns matemáticos, eu escolhi Euler, pois lembrava-me deste nome quando, no ano 
passado, trabalhámos os sólidos geométricos e o Pitágoras, que ouço falar à minha irmã 
que anda no oitavo ano.  
Euler foi um matemático e físico suíço de língua alemã que passou a maior parte de sua 
vida na Rússia e na Alemanha, nasceu em Basileia a 15 de Abril de 1707 e faleceu em São 
Petersburgo a 18 de Setembro de 1783. 

Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que nasceu em Samos em 570 a.C. e morreu 
em Metaponto em 497 ou 496.” 



 4 

Histórias de grandezas 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Números e Operações, tem como principal objectivo 

abordar os números inteiros em contexto real, nomeadamente, o tempo, a altitude, as 

temperaturas. 

 

 Tema matemático: Números e Operações 
 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 
 

 Tópicos matemáticos: Números inteiros 
 

 Subtópicos matemáticos: 

 Noção de número inteiro e representação na recta numérica; 

 Comparação e ordenação. 

 

 Capacidades transversais: Comunicação Matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos: 

 Representar números inteiros positivos na recta numérica; 

 Comparar e ordenar números inteiros positivos. 

 

 Aprendizagens visadas: 

 Identificar grandezas que variam em sentido oposto e utilizar números inteiros para 

representar as suas medidas; 

 Localizar e posicionar números inteiros positivos e negativos na recta numérica; 

 Comparar e ordenar números inteiros; 

 Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio. 

 

 Recursos: Acetatos com a tarefa ou outro suporte para a apresentação do trabalho dos 

alunos, PowerPoint 

 

 Duração prevista: 45 minutos 

 
 Notas para o professor: 

Nos primeiros 20 minutos de aula o professor projecta o PowerPoint, e promove a sua exploração, 

apelando a alguns conhecimentos dos alunos, no que respeita a locais mais quentes e mais frios 

http://area.dgidc.min-edu.pt/materiais_NPMEB/048_Hist�rias de grandezas.pdf
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do planeta, bem como a locais mais altos e baixos, fazendo a distinção entre altura e 

profundidade, para tal, o exemplo do Mar Morto e da Fossa das Marianas, é o ideal. 

 

O Mar Morto é o local mais baixo da Terra, situa-se a 422m abaixo do nível médio das águas do 

mar, a uma altitude negativa e resulta de uma depressão existente naquele local. 

 

 A Holanda, a que vulgarmente se chama Países Baixos, está situada abaixo do nível médio das 

águas do mar, dado que grande parte do território foi roubado ao mar através da construção de 

diques. 

 

A Fossa das Marianas é por sua vez o local, conhecido, mais profundo do planeta, encontra-se a 

10924m abaixo do nível médio das águas do mar. 

 

O friso cronológico, já familiar dos alunos das aulas de História, é um ponto de partida para 

trabalhar a recta numérica. O nascimento de Cristo corresponde ao ponto zero, e os 

acontecimentos importantes podem a partir daí ser ordenados. No antepenúltimo diapositivo 

existem uma série de acontecimentos que, embora ordenados, carecem de ser colocados no friso 

cronológico, o professor deve pedir aos alunos que o façam, utilizando, por exemplo, o século 

como unidade de escala. A partir deste contexto o professor pode introduzir a recta numérica para 

números inteiros. 

 

Após a exploração do PowerPoint os alunos, em grupo, passam à execução do trabalho 

autónomo (15 minutos). Caso surjam dúvidas relativas ao texto, o professor pode apelar 

inicialmente à interpretação em grande grupo. 

 

No que se refere ao texto os alunos acrescentam aos dados numéricos, os sinais de menos e de 

mais, ou simplesmente, os de menos quando se trata de temperaturas e altitudes negativas, pois 

é comum acrescentar o sinal de menos antes das temperaturas e alturas negativas e omitir nos 

casos em que se trata de temperaturas e alturas positivas. Quando se refere acontecimentos 

anteriores ou posteriores ao nascimento de Cristo, os alunos acrescentam a.C. ou d.C., ou 

simplesmente a.C., dado que nos acontecimentos depois de Cristo não é comum referir d.C. 

Assim o texto completo será o seguinte: 

 

“Na aula de História, falámos acerca da Civilização Romana, que teve origem na cidade de 
Roma, na Península Itálica, no século VIII a.C., e acabou por formar um vasto império em 
redor do Mar Mediterrâneo, incluindo a Península Ibérica onde chegaram por volta do ano 
218 a.C. . 
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Na aula de Geografia falou-se de algumas curiosidades: O Monte Everest, a montanha mais 
alta do mundo, com cerca de 8848m, onde se registam temperaturas muito baixas, podendo 
atingir os - 40ºC ou - 50ºC; a Fossa das Marianas que é o local mais profundo dos oceanos, 
atingindo - 10924 metros. Fiquei impressionado com estes números. 
(…) 

Euler foi um matemático e físico suíço de língua alemã que passou a maior parte de sua 
vida na Rússia e na Alemanha, nasceu em Basileia a 15 de Abril de 1707 e faleceu em São 
Petersburgo a 18 de Setembro de 1783. 
Pitágoras foi um filósofo e matemático grego que nasceu em Samos em 570 a.C. e morreu 
em Metaponto em 497 a.C. ou 496 a.C. .” 
 

No prosseguimento da realização desta tarefa é desejável que os alunos realizem algum trabalho 

sobre números inteiros em diversos contextos, nomeadamente acontecimentos históricos, 

temperaturas, altitudes e saldos bancários, com a finalidade de localizar e posicionar números 

inteiros positivos e negativos na recta numérica de modo a comparar e ordenar números inteiros. 
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Síntese 

Há grandezas que variam em sentidos opostos, a partir de um ponto fixo, a que se chama 

origem (ponto zero).  

Tempo – antes ou depois do nascimento de Cristo; 

Altitude – acima ou abaixo do nível médio das águas do mar; 

Temperatura – acima ou abaixo da temperatura do gelo fundente.  

 
Para representar valores de grandezas que variam em sentidos opostos, utilizam-se sinais para 

indicar a sua posição relativamente à origem – sinais de posição. 

Exemplos: 

2 graus abaixo de zero: - 2                - 2 é um número inteiro negativo 

2 graus acima de zero: + 2                + 2 é um número inteiro positivo 

Zero é o único número inteiro que não é positivo nem negativo. 

 

 O conjunto dos números inteiros é formado pelos números inteiros negativos, pelos 

números inteiros positivos e pelo zero e representa-se por “Z”. 

 Os números positivos são normalmente representados sem sinal de posição. Este sinal só se 

utiliza quando houver perigo de confusão. 

 Para distinguir o sinal de posição do sinal das operações adição e subtracção, escrevem-se 

muitas vezes os inteiros entre parêntesis. 

Exemplos: 

- 5 escreve-se (- 5) 

+7 escreve-se (+7) 

 

Representação de números inteiros na recta numérica. 
 
1.º Escolhe um ponto qualquer da recta e faz corresponder a esse ponto o zero. 

2.º A partir deste ponto escolhes dois sentidos opostos, o sentido positivo – à direita do zero e o 

sentido negativo – à esquerda do zero. 

3.º A partir do zero marcas os outros pontos, tendo em conta que a distância entre dois números 

inteiros consecutivos tem de ser sempre a mesma. 

 

Exemplo:  

Sentido negativo                     Sentido positivo 
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Tarefa 2: A jogar também se aprende… 
Parte 11 
Regras: 

 Para este jogo são necessários dois dados: um azul e um vermelho. 

 O dado vermelho representa pontos negativos e o dado azul representa pontos positivos. 

 Um jogador fica com o dado vermelho e o outro com o azul.  

 Cada jogador lança o seu dado e regista numa tabela o valor obtido (número saído), mas 

com o sinal do seu dado (+ ou -) antes do número. 

 O jogador a quem sai o maior número, independentemente do sinal, regista a diferença 

entre o número que lhe saiu e o que saiu ao seu adversário, com o respectivo sinal 

(pontuação obtida). 

 
Exemplos de algumas jogadas:  

- Saiu 4 ao jogador azul (marca +4) e 6 ao jogador vermelho (marca -6). O jogador vermelho, uma 

vez que obteve a face de maior valor, marca dois pontos (o que tem a mais do que o azul), mas 

como o seu dado é negativo coloca o sinal negativo antes do 2 (marca -2 pontos); 

- Saiu 5 (marca +5) ao jogador azul e 2 (marca -2) ao jogador vermelho. O jogador azul, uma vez 

que obteve a face de maior valor, marca três pontos (o que tem a mais do que o vermelho), mas 

como o seu dado é positivo coloca o sinal positivo antes do 3 (marca +3 pontos); 

- Saiu 4 (marca +4) ao jogador azul e 4 (marca -4) ao jogador vermelho. Houve um empate. Cada 

jogador marca zero pontos.  

 

Observa como ficou registado na tabela abaixo. 

 

Jogador Azul (Positivo) 

Nome…………………………. 

 Jogador Vermelho (negativo) 

Nome…………………………… 

Número 
saído 

Pontuação 
obtida 

 Número 
saído 

Pontuação 
obtida 

+ 4 0   - 6 -2 

+ 5 + 3  - 2 0 

+ 4 0  - 4 0 

 

                                                
1 Adaptada de uma tarefa elaborada por docentes da Escola Secundária de Casquilhos 
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Cada jogador faz 15 jogadas.  

No final ganha quem tiver mais pontos (positivos ou negativos). 

 

 

 

Jogador Azul (Positivo) 

Nome…………………………. 

 Jogador Vermelho (negativo) 

Nome…………………………… 

Número 
saído 

Pontuação 
Obtida 

 Número 
saído 

Pontuação 
Obtida 

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

Total =   Total =  
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Parte 22 
Exemplo: 

Posiciono-me no 4 e desloco-me 7 posições para a esquerda.  
 
 
 
(+4) + (−7)  

 

O resultado da expressão é o valor na recta onde fiquei posicionado (-3). 

 

1. Calcula o valor numérico de cada expressão usando a recta numérica: 

 
 
 
(-5) + (- 6) 

 
 
 
(- 4) + (+7) 

 
 
 
(+3) + (+2) 

 

                                                
2 Adaptação da Tarefa 3 – Adição de números inteiros (Materiais de Apoio 7.º ano). Professores das turmas piloto 
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2. Completa as regras para a adição de números inteiros: 

 

2.1. A soma de dois números positivos é sempre um número ………………………………… 

 

2.2. A soma de dois números negativos é sempre um número ……………………………….. 

 

2.3. A soma de um número positivo com um número negativo  ………………..……………… 

 
3. Escreve em linguagem matemática e calcula: 

 

3.1. A soma de (-2) com o simétrico de (-6). 

 
3.2. A soma de (-4) com o quadrado de 8. 

 

3.3. A soma de (-8) com 3. 

 

4. Completa, sabendo que em cada rectângulo se escreve a soma dos números que estão por 

baixo. 

 

 

 
 
 

 
5. O Sr. Silva tem uma peixaria e faz um balanço semanalmente. 

Indica o lucro ou o prejuízo semanal traduzindo previamente, por uma expressão, cada uma das 

situações: 

 

5.1. Na primeira semana de Março teve um lucro de 250 euros na venda de marisco e de 

185 euros na venda de peixe variado. 

 

5.2. Na segunda semana teve um prejuízo de 60 euros na venda de polvo e de 83 euros 

na venda de camarão. 

 

5.3. Na terceira semana teve um lucro de 225 euros na venda de peixe e um prejuízo de 

42 euros na venda de lulas. 

 

5.4. Na quarta semana teve um prejuízo 89 euros e um lucro de 55 euros. 
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A Jogar também se aprende… 
 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Números e Operações tem como principal objectivo 

introduzir a adição de números inteiros. 

 

 Tema matemático: Números e Operações 

 

 Nível de ensino: 2.º Ciclo 
 

 Tópicos matemáticos: Números inteiros 
 

 Subtópicos matemáticos: 

 Adição com representação na recta numérica 

 

 Capacidades transversais: Comunicação Matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos: 

 Representar números inteiros na recta numérica; 

 Comparar e ordenar números inteiros. 

 

 Aprendizagens visadas: 

 Adicionar números inteiros; 

 Compreender as noções de valor absoluto e de simétrico de um número; 

 Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio. 

 

 Recursos: Dois dados por grupo, um vermelho e um azul. 

 

 Duração prevista: 45 minutos + 45 minutos 

 

 Notas para o professor: 

Os alunos devem ser organizados aos pares. Após a entrega da tarefa o professor explora as 

regras e os exemplos das jogadas apresentadas. De seguida, cada aluno lança 15 vezes o dado e 

regista na tabela o número saído e a pontuação obtida (25 minutos). 

 

A propósito da situação de empate o professor introduz a noção de valor absoluto do número, 

referindo que, apesar dos números apresentarem sinais diferentes, estão à mesma distância da 

origem da recta numérica (o zero), logo o valor absoluto dos dois números é o mesmo. Pode 
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ainda acrescentar que os dois números (+4 e – 4) dizem-se simétricos pois têm o mesmo valor 

absoluto. 

 

O professor para clarificar esta situação deve recorrer à representação da recta numérica para 

que os alunos visualizem os números simétricos aí representados. 

 

 

 

 

Nas restantes situações, a partir da análise da pontuação obtida pelos vários grupos, o professor 

leva os alunos a chegar à regra para adicionar números inteiros de sinal contrário, dado que o 

dado vermelho representa os pontos negativos e o azul os pontos positivos.  

 

Cada aluno obtém o seu total adicionando o valor absoluto das suas pontuações obtidas e 

colocando-se o sinal correspondente à cor do dado. Neste caso estão a somar números com o 

mesmo sinal. 

 

Na segunda parte da tarefa, com o primeiro exercício, os alunos têm a oportunidade de 

visualizarem a adição de números inteiros com representação na recta numérica, ficando assim 

com outra ferramenta para os auxiliar no cálculo de adições de números inteiros. 

Com as restantes questões pretende-se trabalhar a adição de números inteiros em situações 

concretas. 
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Síntese: 
 
O Valor absoluto de um número é a distância que vai do ponto que representa esse número até 

à origem (zero). 

 

Números simétricos são números com sinais diferentes (exemplo −2 e +2), mas que estão à 

mesma distância do ponto zero, isto é, têm o mesmo valor absoluto. 

 

 

 

 

 

Um número positivo é sempre maior que um número negativo 

De dois números negativos, é maior o que tiver menor valor absoluto 

Adição de números inteiros 

- Ao adicionar dois números inteiros a soma é sempre um número inteiro.  

- Para obter a soma de dois números inteiros com o mesmo sinal adicionam-se os valores 

absolutos dos números e atribui-se o mesmo sinal. 

Exemplo: 

(+5) + (+3) = (+8) 

(−6) + (−2) = ( −8) 

- Para obter a soma de dois números inteiros de sinal contrário subtraem - se os valores absolutos 

dos dois números e dá-se o sinal daquele que tiver maior valor absoluto. 

Exemplo: 

(+2) + ( −9) = (− 7) 

(+7) + ( − 5) = (+ 2) 

- A soma de dois números simétricos é zero 

Exemplo: 

(+4) + (-4) =0 
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Tarefa 3 – Passeio pela recta numérica 

 

1. O professor de Matemática do Tomás gosta muito de inovar, e para comemorar a lição 100 

decidiu fazer uma aula no exterior. É Primavera e os dias estão muito agradáveis. Pediu aos 

alunos que levassem uns paus de giz, e com sua ajuda desenhou uma recta numérica, no pátio 

da escola. 

 

Os alunos escolheram inicialmente um ponto correspondente ao ponto zero e a partir deste 

marcaram os outros pontos, tendo como referência os passos do Tomás, para que a distância 

entre dois números consecutivos, fosse sempre a mesma.  

Em seguida o professor colocou vários desafios aos alunos: 

 

O Rui encontra-se no ponto (-3) da recta.  

 

 

Quantos passos deve dar e em que sentido, para ir do ponto (-3) para o ponto (+5)? 
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O João encontra-se no ponto (+5) da recta. Quantos passos deve dar e em que sentido, para ir do 
ponto (+5) para o ponto (-3)? 
 
 
 

 

 

A Rita encontra-se no ponto (-5) da recta. Quantos passos deve dar e em que sentido, para ir do 

ponto (-5) para o ponto (+2)? 

 

A Margarida encontra-se no ponto (+2) da recta. Quantos passos deve dar para ir do ponto (+2) 

para o ponto (+4)? 

 

O Rafael encontra-se no ponto (-4) da recta. Quantos passos deve dar e em que sentido, para ir 

do ponto (-4) para o ponto (-4)? 

 

2. Como sabes, 14 = 8 + 6, donde 14 ─ (+ 8) = 6 e 14 + (− 8) = 6  

ou 

   14 ─ (+ 6) = 8 e 14 +(− 6) = 8 
Completa: 

 
7 ─ (+ 3) = _____ 7 + (- 3) = _____ 

7 = 3 + _____ 
7 ─ (+ 4) = _____ 7 + (- 4) = _____ 

   
5 ─ (− 1) = _____ 5 + (+ 1) = _____ 

5 = − 1 + _____ 
5 ─ (+ 6) = _____ 5 + (- 6) = _____ 

   
− 10 ─ _____ = 2 − 10 + (+ 12) = _____ 

_____ = − 12 + 2 
− 10 ─ _____ = − 12 − 10 + (- 2) = _____ 

   
− 9 ─ (− 6) = _____ − 9 + _____ = − 3 

− 9 = − 6 + (− 3) 
− 9 ─ (− 3) = _____ − 9 + _____ = − 6 

 
Observa os valores que obtiveste anteriormente e enuncia uma regra que te permita subtrair dois 

números inteiros. 

 
 
3. Calcula as seguintes diferenças: 

(-5) - (-5) = (+3) – (-5) = (+6) – (-4) = 
 
(-1) – (+1) =  (+1) – (-2) = (-3) – (+6) =
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Passeio pela recta numérica 
 

Esta tarefa, que se enquadra no tema Números e Operações, tem como propósito principal 

abordar a subtracção de números inteiros, com representação na recta numérica. 

 
 Tema matemático: Números e Operações 

 
 Nível de ensino: 2.º Ciclo 

 
 Tópicos matemáticos: Números inteiros 

 

 Subtópicos matemáticos: 

 Subtracção com representação na recta numérica 

 

 Capacidades transversais: Comunicação Matemática 

 

 Conhecimentos prévios dos alunos: 

 Identificar grandezas que variam em sentido oposto e utilizar números inteiros para 

representar as suas medidas; 

 Localizar e posicionar números inteiros positivos e negativos na recta numérica; 

 Comparar e ordenar números inteiros; 

 Compreender a noção de valor absoluto e de simétrico de um número; 

 Adicionar números inteiros; 

 

 Aprendizagens visadas: 

 Subtrair números inteiros; 

 Interpretar a subtracção como operação inversa da adição compreendendo 

que ela é sempre possível no conjunto dos números inteiros; 

 Exprimir ideias e processos matemáticos, oralmente e por escrito, usando 

vocabulário próprio. 

 

 Recursos: Acetatos com a tarefa ou outro suporte para a apresentação do trabalho dos 

alunos. 

 

 Duração prevista: 90 minutos 
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 Notas para o professor: 

Os alunos devem ser organizados em grupos ou a pares. Após a entrega da tarefa realizam 

trabalho autónomo durante 45 minutos. No restante tempo da aula o professor promove a 

discussão e sistematização de informação.  

 

Na primeira questão, a recta numérica possibilita a visualização da distância que separa o aditivo 

do subtractivo, o que facilita calcular o valor absoluto. Relativamente ao sinal, deve ser 

considerado o sentido de deslocação do subtractivo para o aditivo: 

- se for da esquerda para a direita, trata-se do sentido positivo e a diferença terá o sinal positivo, 

tratando-se de um número inteiro positivo;  

- se for da direita para a esquerda, trata-se do sentido negativo e a diferença terá o sinal de 

menos, tratando-se de um número inteiro negativo. 

 

Na segunda questão, pretende-se que os alunos sejam capazes de determinar a diferença entre 

dois números inteiros, recorrendo à noção de operação inversa da adição. Depois de 

determinarem, para alguns casos, a diferença de dois números, devem ser capazes de enunciar 

uma regra que permita escrever uma adição a partir de uma subtracção.  

 

Para subtrair dois números inteiros adiciona-se ao aditivo o simétrico do subtractivo.  
 

No prosseguimento da realização desta tarefa é desejável que os alunos realizem algum trabalho 

sobre números inteiros em diversos contextos, nomeadamente adicionar e subtrair números 

inteiros.
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Sínteses 

A subtracção no conjunto dos números inteiros é sempre possível, isto é, quaisquer que 

sejam dois números inteiros existe sempre um outro que é a sua diferença. 

 

Exemplos: 
 

(+5) – (+6) = -1 

(-5) – (+6) = -11 

(+5) – (+5) = 0 

 

Subtrair dois números inteiros corresponde a adicionar ao aditivo o simétrico do 

subtractivo. 

 

Exemplos: 
 

(-2) – (-8) = (-2) + (+8)  

(+4) – (+5) = (+4) + (-5)  

(+3) – (-7) = (+3) + (+7)  

 

 

 

 


