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ATIVIDADE AVALIATIVA 

MATEMÁTICA 

 

Deverá ser entregue no retorno das aulas. 

 

1) Escreva os números inteiros: 

 

a) Compreendidos entre 1 e 7. 

b) Compreendidos entre -3 e 3. 

c) Compreendidos entre -4 e 2. 

d) Compreendidos entre -2 e 4. 

e) Compreendidos entre -5 e -1. 

f) Compreendidos entre -6 e 0. 

 

2) Responda: 

 

a) Qual é o sucessor de +8? 

b) Qual é o sucessor de -6? 

c) Qual é o sucessor 0? 

d) Qual é o antecessor de +8? 

e) Qual é o antecessor de - 6? 

f) Qual é o antecessor de 0? 

 

3) Carolina pegou o elevador no 2° subsolo (-2) e desceu no 3° andar (+3). 

Quantos andares percorreu? 

 

4) Determine: 

 

a) O oposto de +5 

b) O oposto de -9  

c) O oposto de +6 

d) O oposto de -6 

e) O oposto de +18 

f) O oposto de -15 

g) O oposto de +234 

 

5) Compare os seguintes pares de números, utilizando os símbolos <, > ou  = . 

 

a) +2 ............... +3 

b) +5 ............... -5 

c) -3 ...............  +4 

d) +1 ............... -1 

e) -3 ............... -6 

f) -3 ............... -2 

g) 0 ............... -5 

h) -2 ............... 0 

i) +5 ............... -5 

j) -2 ............... -4 

 

6) Coloque os números em ordem crescente: 

 

a) -9,  -3, -10 , +5, -2 

b) 6, -5, +4, 0, -1, -4 

c) -8, 0, +3, +7, -2, -4 

 

7) Coloque os números em ordem decrescente: 

 

a) +3, -1, +4, -3, +6, 0 

b) -7, +7, +6, -6, -5, +4, +1 

c) +8, -6, -5, +2, -3, +5 
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8) Responda: 

 

a) Eu tenho R$ 1 000,00 em um banco e retiro R$ 800,00. Meu saldo fica positivo ou negativo? Em quanto? 

b) Eu tenho R$ 600,00 em um banco e retiro R$ 900,00. Meu saldo fica positivo ou negativo? Em quanto? 

c) Uma pessoa tem R$ 500,00 e deve R$ 800,00. Como pode ser representada sua situação com somente um 

número inteiro? 

 

9) José depositou em sua conta bancária as importâncias de R$ 300,00 e R$ 450,00. 

Posteriormente, retiraram R$ 270,00 e R$ 145,00. Qual o saldo final em sua conta bancária? 

 

10) Uma pessoa tem R$ 800,00 na sua conta bancária e faz sucessivamente, as seguintes operações: 

 

• Coloca R$ 250,00 

• Retira R$ 800,00 

• Coloca R$ 730,00 

• Retira R$ 560,00 

 

Qual foi o saldo final? 

 

11) Calcule. 

 

a) 10 -15 -25 +7 -6 = 

b) -12 +8 -6 +7 -5 = 

c) +12 -3 -5 -6 +8 -7 = 

d) +8 -5 +7  +8 -2 = 

 

12) Calcule: 

 

a) (-6)  . (+7) = 

b) (-13) . (_9) =   

c) (+17) . (-8) = 

d) (-15) . (-8) = 

e) (+60) : (-6) = 

f) (-24): ( -6) = 

g) (-50) : ( -10) = 

h) (-18) : (-6) = 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOA SORTE! 


