
 

 

 

 

Resultado dos exercícios do dia 19/04/2021. 

Exercício 1: Vermelho 

Exercício 2:  

a)+𝟒𝟓, 𝟎𝟎 b)−𝟒𝟓, 𝟎𝟎 c)−𝟏𝟐, 𝟎𝟎 d)+𝟖𝟒𝟎, 𝟎𝟎 e)+𝟏𝟓, 𝟎𝟎 f)−𝟕𝟐𝟎, 𝟎𝟎 

Exercício 3:  

a)+𝟑𝟎𝟎 b)−𝟏𝟓𝟎 c)+𝟓𝟎 d)−𝟏𝟎 e)−𝟓 f)+𝟏𝟓 g)+𝟐 

h)−𝟏 i)−𝟓𝟎 j)+𝟏𝟎𝟎𝟎 k)+𝟓 l)−𝟐 m)−𝟏𝟎𝟎 n)+𝟖𝟎 

 

Atividade da semana:  

LEIA COM MUITA ATENÇÃO! 

Os Número Inteiros e a reta numérica 

Os números na reta numérica são dispostos em relação ao zero. Assim, os números positivos ficam do lado 

direito da reta, e os negativos, do lado esquerdo. O lado positivo é organizado de forma crescente, ou seja, do 

menor termo numérico para o maior. Já os números do lado negativo da reta são organizados de forma 

decrescente, isto é, do maior para o menor. 

Veja a representação da reta numérica dos inteiros: 

 

 

 

 

 

 

 

Números opostos ou simétricos 
 

Observe na reta numérica as distâncias dos pontos correspondentes aos números  −4 e + 4 com relação a 
origem. 

 

 

 

 

 

Os números estão a uma mesma distância do zero, portanto são chamados de números opostos ou números 

simétricos. 

Exemplo:  

 −5 𝑒 + 5 𝑠ã𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠; 

 +2 𝑒 − 2 𝑠ã𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠; 

 −10 𝑒 + 10 𝑠ã𝑜 𝑛ú𝑚𝑒𝑟𝑜𝑠 𝑜𝑝𝑜𝑠𝑡𝑜𝑠 𝑜𝑢 𝑠𝑖𝑚é𝑡𝑟𝑖𝑐𝑜𝑠. 
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O 

O ponto O indica a origem da reta numérica e 

corresponde ao número zero. A partir da origem 

definimos o sentido negativo e o sentido positivo 

Inteiros positivos Inteiros negativos 

O número −3 é antecessor do número −2, pois vem logo antes dele 

na sequência dos números inteiros. Também podemos dizer que −2 

é sucessor de −3, pois vem logo depois dele nessa sequência 



Exercícios: 
 

1)  Observe a reta numérica e responda as questões: 

 

 

 

a) Que número corresponde ao ponto B? 

b) Qual ponto corresponde ao número −4? 

c) Qual é ponto correspondente ao número +5? 

d) Qual o ponto que corresponde a +2? 

e) O ponto E corresponde a que número? 

 

2) Responda: 

a) Qual é o sucessor de +8? 

b) Qual é o sucessor de +6? 

c) Qual é o antecessor de 0? 

d) Qual é o antecessor de +8? 

e) Qual é o antecessor de −6? 

f) Qual é o sucessor de 0? 

 

3) A figura abaixo indica o quadro de controle do elevador de uma loja. Sabendo que a loja tem andares acima 

e abaixo do térreo, use números inteiros positivos ou negativos para indicar cada um dos andares. 

 

 

 

 

 

Boa aula!! 
Se cuida! 

A B

B 

C D E 

A letra T representa o térreo. T 


