
 

  

 

NÚMEROS NEGATIVOS – SUBTRAÇÃO – EXERCÍCIOS 

 

Para fixar definitivamente a capacidade de realizar cálculos envolvendo adição e 
subtração de números negativos, vamos realizar mais uma série de exercícios. 

Na próxima semana, iniciaremos o estudo da multiplicação e divisão de números 
positivos e negativos. 

 

EXERCÍCIOS DE FIXAÇÃO - Resolva o que se pede abaixo: 

 

1) Qual o número inteiro que você deve colocar nos parênteses vazios, para que 
cada uma das igualdades seja verdadeira? 
 
a) (+15) + (......) = +10 

 
b) (+15) + (......) = -5 
 

c) (-27) + (......) = -2 
 

d) (-27) + (......) = +3 
 

 
2) No dia 20 de Abril, o saldo bancário de Pedro era de R$ 650,00 credor ou seja, o 

saldo era positivo neste valor, portanto era um dinheiro disponível na sua 
conta. Entre os dias 20 e 25 de Abril, o extrato bancário de Pedro mostra a 
seguinte movimentação: 
 

 Dia 21/04: Retirada de R$ 400,00 

 Dia 22/04: Retirada de R$ 450,00 

 Dia 23/04: Depósito de R$ 1.000,00 

 Dia 24/04: Despesa no cartão de débito de R$ 150,00 

 Dia 25/04: Depósito de R$ 300,00 
 
Simule o extrato bancário com os movimentos, fazendo um esboço, 
incluindo o saldo no final de cada dia e verifique qual o saldo bancário 
da conta no final do dia 25 de Abril? 
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3) Complete o quadro a seguir, de acordo com o primeiro exemplo: 
 

AÇÃO INDICADA NOTAÇÃO SIMPLICADA RESULTADO 

(+7) + (-4) +7 -4 +3 

(-5) + (-10)   

(+3) + (+7) + (-9)   

(-2) + (+13) + (+8) + (-5)   

(+5) + (+1) + (-4) + (-8) + (+2)   

(-10) + (+20) + (+12) + (-19) + (-21)    

 
4) Calcule: 

a. -7 +17 = 
 

b. -3 -16 = 
 

c. +1 +14 = 
 

d. +16 -10 = 
 

e. +8 -22 = 
 

f. -23 + 29 = 
 

g. -1 +1 = 
 

h. +5 -21 = 
 

i. -13 -13 = 
 

j. -26 +41 = 


