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MATEMÁTICA – AULA 7 
 
Unidade Temática: Números. 

Objetos do Conhecimento: Problemas envolvendo significados da adição e da subtração: juntar, 

acrescentar, separar, retirar, comparar e completar quantidades. 

 

Familiares ou responsáveis, caso seja necessário leiam as comandas em voz alta. 

 

Professora Maria aplicou o jogo “Número Oculto” na classe para que seus alunos 

explorassem os números antes de iniciar o jogo. Para isso, propôs o seguinte problema: 

 

 
 

Agora é sua vez. Resolva as situações problema que apareceram durante o jogo e adivinhe 

quais são os números ocultos. 

 

1- Márcio estava com duas cartas e a soma delas era 25 pontos. Se uma das cartas 

correspondia a 19 pontos. Qual é o número oculto na outra carta de Márcio? 
 

  

  

“No jogo do número oculto, Marcelo estava com duas cartas e a 
soma resultava em 18. Porém, o objetivo desse jogo é adivinhar 

qual é o número oculto, logo Marcelo precisava adivinhar o valor de 
uma das cartas. Sabendo que uma carta tinha o valor igual a 11, 

qual é o valor da outra carta que estava em suas mãos?” 
Fonte: https://nova-escola-

producao.s3.amazonaws.com/qbndKM6mfV62peY9JN2Xbn2CwS6GqM57Ze8nCTGfUHgg28vnrZ

4r37JT9hHM/ativaula-mat3-04num10.pdf | Adaptado | Acesso em: 13/01/2021 
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2- Joana tinha 11 pontos em uma carta e sabia que precisaria ter 17 pontos no total. Mas a 

professora mudou a regra do jogo, pois agora quem deveria adivinhar o número oculto era 

Isabela, outra aluna. Isabela também tinha duas cartas, e sabia os valores de cada uma, 

pois nessa rodada ela deveria mostrar qual das duas cartas correspondia ao número oculto 

do jogo de Joana. Veja as cartas do jogo de Isabela: 

  
Qual das cartas representa o número oculto do jogo de Joana? 

  

 

3- A professora mudou a regra novamente e distribuiu três cartas para Ana adivinhar o número 

oculto. A soma das cartas resultava em 42 e representavam os respectivos valores: 

 
Qual é o número oculto da carta do jogo da Ana? 

  

 

4- Continuando na regra de três cartas, João recebeu as três cartas e duas delas com os 

seguintes valores: 

 
A professora informou que a soma das cartas é igual a 31. Qual é o número oculto da carta 

do jogo do João?   
 

5- Elabore uma situação problema com as cartas do jogo. Lembre-se que a proposta é 

adivinhar qual é o número oculto.  
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