
 

NÚMEROS NEGATIVOS 
 

JOGO DE DADOS 
 

Para Exercitar sobre os números negativos, vamos criar um jogo, usando dados. 
Você vai precisar de dois dados de cores diferentes. Se não tiver os dados, pode criar 
dois dados, usando dois pedaços de cartolina com uma razoável, de cores diferentes 
(vermelha e azul). 
 
Para criar os dados de cartolina, você pode usar o modelo abaixo para reproduzir na 
cartolina: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Considerando dados coloridos, com as cores vermelha e azul, por exemplo, as regras 
do jogo são as seguintes: 

1) O dado azul indica os pontos ganhos por um jogador. 
2) O dado vermelho indica os pontos perdidos por um jogador. 
3) Cada jogador, na sua vez, lança os dois dados e verifica seu saldo de pontos 

naquela rodada, somando os pontos do dado azul e diminuindo os pontos do 
dado vermelho. 

4) Se os pontos chegarem a zero ou não tiver saldo de pontos, o número de 
pontos que exceder o zero, serão considerados pontos perdidos ou negativos. 
Por exemplo, se o jogador tiver 2 pontos e os dados lançados apresentarem os 
seguintes resultados 3 no dado azul e 6 no dado vermelho, teremos a seguinte 
soma de pontos: 2 + 3 = 5 e 5 – 6 = -1. Portanto, o jogador estará com 1 ponto 
perdido.  
Na próxima rodada, o jogador estará com -1 ponto e joga os dados novamente. 
Vamos supor que os resultados dos dados sejam 4 no dado azul e 2 no dado 
vermelho, teremos a seguinte soma de pontos: - 1 + 4 = +3 e +3 -2 = 1. 

5) Vence o jogo quem alcançar 10 pontos (podendo ultrapassar, dependendo do 
resultado dos dados na rodada). 
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Exercícios: 

 

1) Considerando o jogo anterior, que já está na 12ª rodada, analise a situação dos 
jogadores, representada nesta tabela e veja qual deles está ganhando até o 
momento: 
 

 Jogador 1  Jogador 2  Pontos 

Rodada 1º 
Dado 

2º 
Dado 

Saldo 1º  
Dado 

2º  
Dado 

Saldo Jogador 
1  

Jogador 
2 

1 3 3  4 -3    

2 5 -6  5 -6    

3 2 -2  1 -1    

4 6 -1  2 -3    

5 1 -1  6 -5    

6 4 -3  3 -2    

7 3 -2  3 -2    

8 2 -5  2 -3    

9 6 -4  6 -1    

10 5 -6  1 -6    

11 1 -2  4 -3    

12 1 -1  2 -2    

 
2) Analise as situações a seguir e escreva se elas podem ser expressas por 

números negativos ou positivos: 
a. A temperatura média no Canadá, durante o inverno. 

 
b. A temperatura de uma pessoa com febre. 

 

c. A altitude da Praia de Copacabana, no Rio de Janeiro. 
 

d. O déficit de R$ 1 Milhão no orçamento de um município. 
 

e. A altitude do Monte Fuji, no Japão. 
 

f. A temperatura em que a água congela. 
 

 
3) A tabela a seguir apresenta os dados finais das eliminatórias para a Copa do 

Mundo de 2010, que ocorreu na África do Sul. As dez seleções jogam entre si 
em turno e returno. As quatro equipes mais bem colocadas classificam-se 
diretamente para a Copa do Mundo de 2010. A quinta colocada cai para a 
repescagem e enfrentará uma equipe classificada nas eliminatórias da 
Concacaf, em jogos de ida e volta, para definir mais um classificado para o 
Mundial da África do Sul. Caso duas ou mais equipes terminem com o mesmo 



número de pontos, a classificação será decidida por saldo de gols. Em caso de 
nova igualdade entre dois ou mais times, o critério seguinte é o confronto 
direto, seguido pelo saldo de gol no confronto direto e número de gols das 
equipes em questão, por fim, sorteio. 

 P V E D GP GC SG % 

1 Brasil 34 9 7 2 33 11 22 62 

2 Chile 33 10 3 5 32 22 10 61 

3 Paraguai 33 10 3 5 24 16 8 61 

4 Argentina 28 8 4 6 23 20 3 51 

5 Uruguai 24 6 6 6 28 20 8 44 

6 Colômbia 23 6 5 7 14 18  42 

7 Equador 23 6 5 7  26 -4 42 

8 Venezuela 22 6 4 8 23 29 -6 40 

9 Bolívia 15 4 3 11 22 36 -14 27 

10 Peru 13 3 4 11 11  -23 24 

 
P = Pontos Ganhos V = Vitórias E = Empates D = Derrotas 
GP = Gols Pró  GC = Gols Contra SG = Saldo de Gols 
% = Aproveitamento 
 
De acordo com os dados apresentados, responda: 
a) Cada time realizou quantos jogos na fase classificatória da Copa de 

2010? 
 

b) Qual foi o saldo de gols da Colômbia nessas eliminatórias? 
 

c) Que time estava com melhor saldo de gols nessas eliminatórias: 
Venezuela ou Bolívia? 

 

d) Quantos gols o Equador fez nessas eliminatórias? 
 

e) Quantos gols o Peru sofreu durante esses jogos das eliminatórias? 
 

 
4)  Apesar de grandes vitórias na luta pelo direito dos trabalhadores, sabe-se que, 

ainda hoje, a maior parte da população mundial não está submetida a 
condições de trabalho que lhe permitam viver em condições dignas.  
No Brasil, embora a carga horária diária de trabalho seja de 8 horas, o salário 
mínimo é de R$ 1.045,00. Este valor, na maioria das vezes, é insuficiente para 
suprir as necessidades básicas de uma família. 
 
Observe a tabela das despesas de uma família, composta por um casal e dois 
filhos, em que o pai e a mãe trabalham, recebendo, cada um, o valor de um 
salário mínimo: 
 
 



Despesas do mês de Maio/2020 Valor 

Aluguel R$ 600,00 

Água R$ 85,00 

Luz R$ 120,00 

Alimentação R$ 500,00 

Higiene R$ 120,00 

Transporte R$ 160,00 

Saúde R$ 500,00 

Diversos R$ 200,00 

TOTAL  

 
a) Qual é a renda total da família? 

 
b) De acordo com as informações apresentadas, ao pagar as despesas 

mensais, qual será o saldo financeiro dessa família? 

 


