
 

 

Português 

 

 

Na aula de hoje, os estudantes farão as atividades no livro didático de Língua Portuguesa nas 

páginas 18 e 20. Eles ouvirão a leitura da fábula feita pelo professor, farão a interpretação das 

questões e enviarão as fotos das atividades via watts para as correções. 

Escola Municipal Manoel Baptista da Silva 

Nome do aluno: Data: 02/03/2021                      Semana:1 
 Professor: Adriana Turma: 4º ano A  

Componentes Curriculares: Português, Matemática Entregar: Responder as atividades no 
livro didático, copiar no caderno e 
enviar foto. 



 

 

 

Antecessor e sucessor e um número 

O número que vem imediatamente antes de outro é o seu antecessor. 

O número que vem imediatamente depois de outro é seu sucessor. 

           1                                                    2                                        3 
 
Antecessor de 2                                                                   sucessor de 2 

 

Para encontrar o antecessor ou sucessor de um número natural, fazemos assim: 

                                     Antecessor de um número = número -1 
                                        Sucessor de um número = número +1 

 

O zero tem sucessor, mas não tem antecessor. 

Quando se tem dois ou mais números naturais e um é sucessor do outro, dizemos que eles 

são números consecutivos. 

Exemplos: 

                           6 e 7 são dois números consecutivos. 
                          6, 7 e 8 são três números consecutivos. 
 

 

Atividades 

1) Determine o sucessor de cada número: 

 

a) 56 ________________                                               

b)  74 ________________ 

c) 99 _________________                                                

d) 177 ________________ 

e) 299 ________________                                               

f) 432 ________________ 

g) 379 ________________                                                

h) 388 ________________ 

i) 799 ________________ 
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2) Agora, determine o antecessor: 

 

a) ______________ 89 

b) ______________ 450 

c) ______________ 187 

d) ______________647 

e) ______________ 700 

f) ______________ 108 

g) ______________ 635 

h) ______________ 470 

i) ______________ 92 

Responda: 

a) Qual é o sucessor de zero? 

______________________________________________________________________ 

b) Qual é o antecessor de zero? 

______________________________________________________________________ 

c) De que número 400 é sucessor? 

______________________________________________________________________ 

d) De que número 299 é antecessor? 

 

3) Complete o quadro abaixo: 

Dez antes  Dez depois 

 140 
 

 

 265 
 

 

 611 
 

 

 587 
 

 

 222 
 

 

 

No caderno, os alunos devem realizar a leitura e copiar a atividade de matemática sobre 

antecessor e sucessor de um número. Eles ouvirão a explicação do professor, resolverão os 

exercícios e enviarão as fotos das lições para as correções. 

 


