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1 - Números Inteiros
1.1 Números Naturais
Desde os tempos mais remotos, o homem sentiu a necessidade de verificar quantos
elementos figuravam em um conjunto. Antes que soubessem contar, os pastores
verificavam se alguma ovelha de seus rebanhos se havia extraviado, fazendo corresponder
a cada uma delas uma pedrinha que colocavam na bolsa. Na volta do rebanho, a última
ovelha devia corresponder a última pedrinha. Tinham assim, a noção dos números
naturais, embora não lhes dessem nomes e nem os representassem por símbolos.
Hoje, em lugar das pedrinhas, utilizam-se, em todo o mundo, os símbolos:
0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9.
O conjunto dos números naturais e representado pela letra IN e escreve-se:
IN = {0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9,...}

1.2 Operações Fundamentais Com Números Naturais
1.2.1 Adição
Operação que permite determinar o número de elementos da união de dois ou mais
conjuntos:

1.2.2 Subtração
Operação que permite determinar a diferença entre dois números naturais:

1.2.3 Multiplicação
A multiplicação e muitas vezes definida como uma adição de parcelas iguais:
Exemplo: 2 + 2 + 2 = 3 ´ 2 (três parcelas iguais a 2)

Atenção!

Qualquer número natural multiplicado por zero é zero. Exemplo: 4x0 = 0

1.2.4 Divisão
Operação que permite determinar o quociente entre dois números. A divisão e a operação
inversa da multiplicação.
Exemplo: 18 x 4 = 72 ---> 72 ÷ 4 = 18

Termos Da Divisão:

Atenção!

•

Quando o dividendo é múltiplo do divisor, a divisão é exata.

Exemplo: 16 ÷ 8 = 2
•

Quando o dividendo não é múltiplo do divisor, a divisão é
aproximada ou inexata.

Exemplo: 16 ÷ 5 = 3 (resto = 1)

Importante:

Numa divisão, em números naturais, o divisor tem de ser sempre diferente de zero, isto
é, não existe divisão por zero no conjunto de números naturais (IN).

Agora é com você:
1 - (IFRN - Edital Nº. 29/2019- Adaptada) Quando entrou em um colégio novo, na Zona Oeste do
Rio, os problemas começaram para Laura, de 13 anos. “Ela é popular. Faz amizade fácil e é bonita.
Aquilo provocou a ira de um grupo de colegas”, lembra Rita, de 46 anos, mãe da jovem. Sabendo que
o texto foi escrito em 2017, a soma dos anos de nascimento de Laura e sua mãe resulta em
A) 3974.
B) 3975.
C) 3976.
D) 3977.
2- (Prova Brasil) Pedro e João jogaram uma partida de bolinhas de gude. No final, João tinha 20
bolinhas, que correspondiam a 8 bolinhas a mais que Pedro. João e Pedro tinham juntos
A) 28 bolinhas.
B) 32 bolinhas.
C) 40 bolinhas.
D) 48 bolinhas.
3- (IFRN - Edital Nº. 39/2017) Um grupo de 17 biólogos, composto por homens e mulheres, pretende
desenvolver um projeto de pesquisa na região Amazônica. Sabe-se que o número de mulheres excede
em três unidades o número de homens. O total de mulheres nesse grupo de pesquisa é de
a) 9.
b) 10.
c) 11.
d) 12.
4- (SAEP 2012) Rafael foi a uma loja de informática e comprou: um notebook no valor de 2 700
reais, uma impressora por 300 reais e três cartuchos no valor de 60 reais cada um. Os objetos foram
pagos, com uma entrada de 1 000 reais e o restante foi dividido em 4 parcelas iguais. O valor de cada
parcela em reais foi igual a
A) 2.180,00.
B) 1.000,00.
C) 795,00.
D) 545,00.
5- (IFRN - Edital 29/2018 – adaptada) A questão abaixo deve ser respondida com base no trecho
abaixo.

Supondo que, do número total desses refugiados, a quantidade de homens excede em 800 a quantidade
de mulheres. O número total de mulheres refugiadas desse grupo é de
A) 1066.
B) 1256.
C) 1689.
D) 1866.

6 - Em certo ginásio de esporte, cabem 3750 torcedores nas cadeiras e 2850 nas arquibancadas. Na
decisão do vôlei masculino, havia 3588 torcedores nas cadeiras e 939 pessoas na arquibancada.
Quantos lugares ficaram vagos?
A) 2073
B) 4527
C) 6600
D) 11127
7- (SAEP 2012) A soma das idades de Ricardo e Carlos é 44 anos. Descubra as idades de cada um
deles respectivamente, sabendo-se que Ricardo é 8 anos mais novo do que Carlos. Qual a afirmativa
correta?
A) Ricardo tem 26 anos.
B) Carlos tem 18 anos.
C) Ricardo tem 18 anos.
D) Carlos tem 25 anos.
8- (IFRN - Edital Nº. 29/2019 - adaptada) Considere o Gráfico para responder a questão abaixo.

Com base nos dados do Gráfico 1, a média aritmética do número de alunos que sofreu agressão na
Internet relacionada a estatura, religião e gênero foi de
A) 456.
B) 324.
C) 281.
D) 309.
9- (SAEP 2013) Pedro e Ana foram encarregados de preparar os sanduíches para a festa surpresa de
Anita. Cada pão de fôrma dá para 12 sanduíches. São 22 os convidados e a previsão é que cada um
coma 6 sanduíches. De quantos pães de fôrma eles vão precisar?
A) 13 pães
B) 12 pães
C) 11 pães
D) 10 pães
10 – (Prova Brasil) Em uma fábrica, 2 máquinas produzem parafusos. Sabendo que uma máquina
produz 350 parafusos por dia e que a outra produz a metade desse número no mesmo tempo. Quantos
parafusos serão produzidos em 10 dias por essas duas máquinas?
A) 5
B) 3500
C) 5.250
D) 10.500

11 -– (Prova Brasil) Numa festinha ficou combinado que os rapazes levariam os salgados e as moças
levariam os doces. Os rapazes levaram 115 coxinhas, 98 croquetes e 102 empadinhas. As moças, por
sua vez, levaram 107 brigadeiros, 104 quindins e 96 cocadas.
Podemos afirmar que:
(A) os rapazes e moças levaram a mesma quantidade de salgados e doces.
(B) no total eles levaram 622 salgados e doces.
(C) os rapazes levaram menos alimentos do que as moças.
(D) as moças levaram 65 unidades a mais do que os rapazes.

12- (IFRN - Edital 29/2018 - Adaptada) Partindo da ideia de que um emprego é criado para cada
emprego ocupado por um refugiado, em determinada cidade que recebeu refugiados, foram criados
200 empregos e apenas metade dos refugiados recebidos por essa cidade, que estavam aptos a
trabalhar, ocuparam uma vaga. O total de refugiados recebidos por essa cidade foi de
a) 100.
b) 200.
c) 300.
d) 400.
13- (IFRN - Edital nº 28/2015 – PROEN/IFRN)

Um indivíduo condenado por maus tratos a animais recebeu como pena o tempo mínimo de detenção
previsto pelo artigo 32 da Lei de Crimes Ambientais somado ao tempo máximo previsto pelo artigo
164 do Código Penal. A pena atribuída ao indivíduo foi de
a) 4 semestres.
b) 3 trimestres.
c) 5 bimestres.
d) 6 meses.

