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QUESTÕES 
 Frente B: Conteúdo – Adição e subtração com números inteiros 

Para somarmos números inteiros é importante lembrar que o sinal positivo não precisa 

aparecer, então se antes do parênteses tivermos o sinal positivo (+), podemos escrever a 

sentença sem esse sinal, veja a ilustração abaixo. 

 
Para subtrairmos números inteiros precisamos ter a ideia de oposto de um número, a 

ilustração abaixo pode nos ajudar a entender esse conceito melhor: 

 

Com base nessas explicações, resolva os exercícios 01 e 02 
01. Elimine os parênteses abaixo 

a)   1  

b)   8  

c)   7  

d)   15  

02. Complete as sentenças abaixo: 

a) O oposto de 8 é ______, ou seja,   _______8   

b) O oposto de 5 é ______, ou seja,   _______5   

c) O oposto de 3 é ______, ou seja,   _______3   

d) O oposto de 2 é ______, ou seja,   _______2   

 

Usar cartões para fazer pagamentos de fato torna o seu dia a dia 

mais prático. Afinal, você não precisa andar com dinheiro na 

carteira. Os cartões mais comuns atualmente são os de crédito e 

de débito. Com o cartão de crédito, você leva o produto agora e o 

dinheiro dessa compra sairá da sua conta quando a fatura chegar, 

ou seja, ele funciona no estilo “compre já, pague depois”.O cartão 

de débito funciona como “compre já, pague já”. Ou seja: o 

dinheiro sai da sua conta na mesma hora. O professor propôs um 

problema e o aluno representou e efetuou, interpretando a palavra 

crédito como positivo e a débito como negativo.  
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Faça como o aluno, represente e efetua os problemas abaixo: 

03. Um débito de 23 reais mais um crédito de 11 reais. 

04. Um crédito de 17 reais menos um débito de 31 reais. 

05. Um débito de 21 reais menos um débito de 8 reais. 

06. Um crédito de 56 reais mais um crédito de 42 reais. 

 

Juntando um lucro de R$ 45,00 com um prejuízo de R$ 23,00, temos um 

lucro de R$ 22,00. E se:  

07. juntarmos um prejuízo de R$37,00 com um prejuízo de R$ 45,00? 

08. tirarmos um prejuízo de R$ 56,00 de um prejuízo de R$95,00? 

09. juntarmos um lucro de R$ 89,00 com um lucro de R$ 23,00? 

10. tirarmos um lucro de R$ 63,00 de um lucro de R$ 95,00? 

 

 

 Frente B: Conteúdo - Problemas com frações. 

11. Paulo possui em seu sítio 40 porcos, 8 vacas e 60 frangos. Determine a fração que representa 
os mamíferos. R = 5/3  

12. Se 
2

3
 dos 40 alunos de uma sala usam óculos, calcule o número de alunos que não usam 

óculos. R = 24 

13. Se são decorridos 
3

10
de um dia, que horas um relógio marcará neste momento? R =7h 20 min  

14. Determine a soma dos termos de uma fração equivalente a
7

11
 cujo numerador é 42. R = 108  

15. Paulo gastou 
5

7
do dinheiro que possuía em compras e lhe sobrou 400 reais. Determine a 

quantia que Paulo possuía antes da compara. R = 1000  
16. Emerson comprou um moto, deu 2400 reais de entrada e o resto em 12 prestações iguais, 

cada qual correspondendo a 
1

15
do preço da moto. Determine o preço pago pela moto. R = 12000  

17. Numa certa cidade 
3

16
 dos moradores são de nacionalidade estrangeira. se total de habitantes 

é 56400, calcule o número de habitantes brasileiros nessa cidade. R = 45825  

18. O colégio Barão possui 2940 alunos. Sabendo-se que 
3

10
 desses alunos praticam futebol e

2

7
 

praticam natação, determine o número de alunos que não praticam nenhuma das duas 
modalidades esportivas. R = 1218.  
 

 Frente C: Conteúdo– Polígonos 

19. Qual o número mínimo de segmentos de reta de uma linha poligonal fechada? 

20. Qual é o nome do polígono formado por essa linha poligonal fechada com o menor número 

de segmentos de reta? 

21. Qual a semelhança entre lado e diagonal de um polígono? 

22. Qual a diferença entre lado e diagonal de um polígono? 

23. Quantas diagonais possui um pentágono? 

24. Quantas diagonais tem um icoságono? 

 

Quanto é: um crédito de 
12 reais menos um 

débito de 15 reais? 

   12 15    

12 15   

27  
 
 


