
 

 

 
NÚMEROS NEGATIVOS 

 
Imagine um termômetro que foi colocado na 
cidade de Gramado/RS e marcou oito graus 
acima de zero durante o dia e dois graus abaixo 
de zero durante a noite. 
Como é que poderíamos representar as 
temperaturas registradas nesta cidade, 
utilizando símbolos e algarismos matemáticos? 
Certamente você está acostumado com estes 

símbolos e números que representam temperaturas acima de zero ou abaixo de zero, 
já que nossa cidade fica em uma região de baixas temperaturas no inverno. 
Se você respondeu +8o e -2o a sua resposta está correta. 
 
Como funciona um termômetro? O modelo mais 
comum que conhecemos é o termômetro clínico, 
utilizado na medição da temperatura do corpo 
humano. Este termômetro utiliza, 
principalmente, o mercúrio como líquido que se 
dilata em seu interior. Um termômetro funciona 
segundo um princípio físico chama equilíbrio 
térmico. Quando o termômetro entra em contato com o corpo humano, sua 
temperatura se eleva até entrar em equilíbrio com a temperatura do corpo, ou seja, 
até se igualar à temperatura do corpo. 
Isso se dá porque dentro do termômetro tem uma coluna com mercúrio que, ao 
aquecer, se dilata e sobre pela coluna, marcando a temperatura em que o corpo 
humano se encontra. Mas, cuidado, se um termômetro desses quebrar perto de você, 
não o manuseie e não toque no mercúrio com as mãos. O mercúrio é um metal 
considerado tóxico. 

 
Nos laboratórios, usa-se um termômetro parecido 
com o termômetro clínico, porém o conteúdo do 
termômetro não é o mercúrio e, sim, álcool 
misturado com corante. Estes termômetros são 
usados para medir temperaturas que vão entre -10o 
C e 150o C. 
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Vamos imaginar outra situação: Imagine que uma pessoa tem R$ 400,00 depositados 
em um banco e faça sucessivos saques, até atingir R$ 500,00 de retirada. 
O histórico pode ser representado da seguinte forma: 
 

Evento Valor Saldo 

Depósito R$ 400,00 R$ 400,00 

Saque R$ 100,00 R$ 300,00 

Saque R$ 200,00 R$ 100,00 

Saque R$ 200,00 - R$ 100,00 

 
Ou seja, considerando que foi retirado um valor maior (R$ 500,00) do que o saldo 
inicial (R$ 400,00) que essa pessoa tinha na conta bancária, o banco permitiu que ele 
sacasse R$ 500,00 mas, com isso, essa pessoa passou a ficar devendo R$ 100,00 ao 
banco. Este débito é registrado como um valor negativo. 

 
Um terceiro exemplo, vem da geografia, onde 
define-se altitude como a distância vertical de um 
ponto da Terra até o nível médio das águas do mar. 
Sabemos que o Mar Morto fica situado na fronteira 
entre Israel e Jordânia a uma altitude de, 
aproximadamente, 411 metros abaixo do nível do 
mar.  
 

 
Por outro lado, o pico mais alto do mundo é o 
Monte Everest, situado na Cordilheira do 
Himalaia, entre o Nepal e o Tibet (China). O 
Monte Everest fica a uma altitude de 8.844 
metros acima do nível do mar. 
 
 
Os dois exemplos de altitude podem ser usados para exemplificar como usar os 
números negativos. 
A altitude do Mar Morto está abaixo do nível do mar. Se considerarmos o nível do mar 
como o ponto “0” (zero), podemos escrever que o Mar Morto está a -411 metros do 
nível do mar. 
Da mesma forma, o Monte Everest está acima do nível do mar. Novamente, se 
considerarmos o nível do Mar como o ponto “0” (zero), podemos escrever que o Mar 
Morto está a +8.844 metros do nível do mar. 
 
Assim, nos exemplos apresentados, percebemos claramente que os números 
conhecidos até o momento (Naturais, Decimais e Fracionários) não são suficientes 
para representar as situações acima. Essa foi a necessidade que levou o ser humano a 
compreender que um novo conceito de número precisava ser desenvolvi, pois as 
situações práticas mostravam que a ideia de algo menor que o zero existia. 



Seria preciso, assim, criar uma forma de linguagem para expressar isso. Foi então que 
denominaram esses números de negativos, para representar a ideia de dívida, de falta, 
de algo menor que o zero. 
 
A indicação de que um número é negativo é feita por um traço colocado antes dele. 
Por exemplo, o número cinco negativo é representado por -5. Já nos números positivos 
podem vir precedidos de um sinal de mais, ou, simplesmente, não ter sinal nenhum. 
Portanto, se não houver nenhum sinal na frente do número, este é considerado 
positivo. 
 
 
Com base no texto a seguir, responda as questões abaixo: 
 

Em muitas situações práticas, utiliza-se a expressão saldo. 
A palavra saldo, segundo alguns dicionários, significa o resultado de 
algo. 
Quando aplicado no sentido financeiro, denomina-se saldo bancário 
e significa o resultado de movimentações financeiras num certo 
intervalo de tempo. As movimentações financeiras podem ser de dois 
tipos, basicamente: 

 CRÉDITO: Representa um valor que é acrescentado a uma 
conta bancária e é identificado como um número positivo. 

 DÉBITO: Representa um valor que é retirado da conta 
bancária e é  identificado como um número negativo. 

Em situações esportivas, a palavra saldo é muito utilizada para 
representar a diferença entre o número de pontos (a favor ou contra) 
concedidos a duas ou mais pessoas, grupos ou equipes esportivas. Por 
exemplo, um time pode ter um saldo de gols positivo, negativo ou 
nulo. 

Em geografia, a ideia de saldo é aplicada quando se trata do conceito 
de balança comercial de um país. A balança comercial é o resultado 
entre os valores das importações e exportações entre os países. 
Quando as exportações são maiores que as importações, diz-se que 
houve um superávit na balança comercial ou que a balança comercial 
está favorável, ou seja, as exportações proporcionaram maior 
entrada de dinheiro no país. Quando as importações são maiores que 
as exportações, registra-se um déficit ou uma situação de balança 
comercial desfavorável. Quando o saldo da balança comercial 
apresenta-se negativo (déficit), o governo, para equilibrá-la tem que 
recorrer às reservas cambiais de dólares que o Estado tem em caixa 
ou recorrer a empréstimos de banqueiros do exterior, que é um fato 
gerador da dívida externa. 

Dívida externa é a soma dos débitos de uma país, resultantes de 
empréstimos e financiamentos contraídos no exterior pelo próprio 
governo, por empresas estatais ou privadas. 

 



1) Você conhece outras situações em que a ideia de saldo pode ser aplicada? Cite-
as. 

2) Explique, com suas palavras, o que ocorre quando o saldo bancário é positivo, 
quando é negativo e quando é nulo. 

3) Durante uma semana, um país registrou US$ 4,075 Bilhões (4 Milhões e 75 
Milhões de Dólares) com exportações e US$ 3,269 Bilhões (3 Bilhões e 269 
Milhões de Dólares com importações. Nessa situação, o país teve superávit ou 
déficit? De quanto? 

4) Pesquise situações reais do dia a dia, em que aparecem números negativos e, 
com essas informações, crie uma notícia. Seja criativo, pois é necessário que, 
em sua notícia, apareçam pelo menos dois exemplos diferentes de aplicações 
de números negativos. 

 
 
 
 
 
 
 
 


