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QUESTÕES 

01. Exercício 13, letras a), b) e c) do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

02. Exercício 14, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

03. Exercício 15, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

04. Exercício 16, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

05. Exercício 17, letra a) do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

06. Exercício 18, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

07. Exercício 19, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

08. Exercício 20, do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

09. Exercício 21, letras d), e) e f) do livro complementos e aprofundamentos página 21. 

10. Imagine que uma pessoa tem R$500,00 depositados em um banco e faça sucessivos 

saques:1º saque: R$200,00, 2º saque: R$100,00 e 3º saque: R$300,00. Qual o saldo no 

banco dessa pessoa após os saques?. 

O esquema a seguir representa a rua onde Elvira mora, com base nesse esquema, resolva as 

questões 11 e 12. 

 

 
 

11. Certo dia Elvira saiu de casa e fez o seguinte trajeto:foi até o correio mandar uma carta 

para sua amiga e em seguida foi assistir à missa. Comeu um lanche na padaria após à missa, 

foi ao banco pagar uma conta e foi buscar sua filha na escola, pararam na praça para tomar 

um sorvete foram para casa. Quantos metros Elvira andou nesse percurso? 

12. Saindo da casa de Elvira, faça o seguinte trajeto sobre a reta numérica: 400 m para a 

direita, 300 m para a esquerda, 500 m para a direita , 300 m para a esquerda e 100 m para a 

esquerda. Em que local você parou da reta? 

13. Seu Aníbal tem duas contas bancárias com saldos negativos que somam – R$620,00. Se o 

saldo de uma delas é – R$280,00, qual é o da outra? 

Com base no contexto a seguir, responda as questões 14, 15 e 16: “O limite da minha conta 

especial é de R$800,00 (quer dizer que o máximo que posso ficar devendo ao banco é R$ 

800,00). Se estou com o saldo de –R$ 550,00...” 

14. Posso emitir cheque de R$ 500,00? 

15. Posso emitir cheque de R$ 200,00? 

16. Para o banco pagar meu cheque, qual é o valor máximo que o cheque poderá ter? 

Existe o número? Qual é ele? (responda essa pergunta nos exercícios 17, 18, 19 e 20) 

17. Número inteiro positivo menor do que qualquer outro número inteiro positivo. 

18. Número inteiro positivo maior do que qualquer outro número inteiro. 

19. Número inteiro negativo menor do que qualquer outro número inteiro. 

20. Número inteiro negativo maior do que qualquer outro número inteiro negativo. 

21. Quantos e quais são? 

a) Os inteiros negativos maiores que -3? 
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b) Os inteiros maiores que -5 e menores que +3? 

22. Efetue os cálculos abaixo: 

a) 3 – 7 + 4 + 7 – 1 – 7 + 1= 

b) 16 – 8 – 4 + 16 – 4 + 8= 

c) 4 + 100 – 100 – 7 + 6 – 1= 

23. Elimine os parênteses e calcule: 

a) (+28) + (+17)= 

b) (-19) + (-11)= 

c) (+30) + (-13)= 

d) (+22) + (-50)= 

e) (-8) + (+26)= 

24. Se a temperatura de -8°C diminuir de 12°C quanto ficará? 

 

 

 

 

 


