
 

 

 

 

Resultado dos exercícios do dia 12/04/2021. 

Exercício 1: 

a) 𝟐℃ b) 𝟐𝟕℃ c) −𝟐℃ d) 𝟗℃ e) 𝟐𝟏℃ f) −𝟔℃ 

Exercício 2: −𝟓 

Exercício 3: +𝟐𝟎𝟎 

Exercício 4: −𝟐𝟎𝟎 

Exercício 5: −𝟐𝟎𝟎 

 

Atividade da semana: Exercícios de fixação 

1) Maria estava fazendo um trabalho de ciências, ela tinha que 

determinar a temperatura de vários líquidos coloridos com um 

termômetro e anotar.  

Na sua última anotação ela fez a seguinte tabela: 

Determine a substância mais fria, ou seja, com a menor temperatura: 

 

2) LEIA COM ATENÇÃO!! 

Nas agências bancárias, os créditos são representados por números positivos, e os débitos por números 

negativos. 

Exemplo:  𝐷é𝑏𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅$30,00 =  −30,00      (é 𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑑𝑒𝑣𝑒) 

                 𝐶𝑟é𝑑𝑖𝑡𝑜 𝑑𝑒 𝑅$ 50,00 =  +50,00    (é 𝑜 𝑞𝑢𝑒 𝑡𝑒𝑚) 

Agora, responda você: 

a) Crédito de R$ 45,00 b) Débito de R$ 45,00 

c) Débito de R$ 12,00 d) Crédito de R$ 840,00 

e) Crédito de R$ 15,00 f) Débito de R$ 720,00 

 

3) Escreva números positivos ou negativos para representar as situações a seguir:  

a) Um crédito de 300 reais =  

b) Um débito de 150 reais =   

c)Tenho 50 reais =  

d)Devo 10 reais =  

e) Temperatura de 5º C abaixo de zero =  

f) Temperatura de 15º C acima de zero =  

g) Um saldo de 2 gols a favor =  

h) Um saldo de 1 gol contra =  

i) Prejuízo de 50 reais =  

j) Lucro de 1000 reais =  

k) Quinto andar de um prédio =  

l) Segundo andar do subsolo de um prédio =  

m) Uma profundidade de 100m =  

n) Uma altitude de 80m = 

 

Cor da Substância Temperatura 

Azul −3℃ 

Amarelo 2℃ 

Verde −13℃ 

Vermelho −17℃ 

Rosa −9℃ 
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