
 

  

 

NÚMEROS NEGATIVOS – SUBTRAÇÃO – EXERCÍCIOS 

 

1) Em uma cidade em que faz muito frio durante o inverno, foram registradas, 
durante um dia inteiro, as seguintes temperaturas: 
 

 
 
Para interpretar o gráfico, considere a linha horizontal como a linha onde 
constam as horas em que as temperaturas foram medidas e a linha vertical, 
como a linha onde constam as temperaturas que foram medidas.  
Para identificar a temperatura de uma determinada hora, você deve olhar no 
gráfico o horário e encontrar o ponto que corresponde à temperatura. 
Exemplo: Às 11 horas, a temperatura foi de 2o C. 
 
Agora, responda: 
 

a. Qual foi a temperatura máxima registrada neste dia? A que horas isso 
aconteceu? 
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b. Qual foi a temperatura mínima registrada nesse dia? A que horas? 
 

c. De quantos graus variou a temperatura nesse dia? Represente o cálculo 
e apresente o resultado (Para isso, calcule a variação de temperatura 
pela diferença entre as temperaturas máxima e mínima). 

 

d. Das 5 horas até às 7 horas, a temperatura aumentou ou diminuiu? 
Quantos graus? (Calcule a variação de temperatura entre os dois 
horários, pela diferença entre o valor da temperatura ao final do 
período e o valor da temperatura no início do período). 

 

e. A que horas os termômetros marcaram 2o C? E -2oC? 
 

f. Qual foi a variação de temperatura entre 18 horas e 21 horas? 
 

 

 

Agora que você está se familiarizando com números negativos e suas 

operações, vamos ver situações reais do dia a dia, onde os números negativos 

são usados. 

 

2) Uma das aplicações dos números negativos é na economia, com indicadores 
econômicos, que podem ser positivos ou negativos. 
Um destes indicadores é o IBC-Br. O IBC-Br é o Índice de Atividade Econômica 
do Banco Central – Brasil (IBC-Br), divulgado desde março de 2010 e tem como 
objetivo medir a evolução da atividade econômica do país e contribuir para a 
elaboração de estratégia de política monetária. 
 
A variação do IBC-Br entre Agosto de 2012 e Julho de 2013 teve os seguintes 
resultados: 
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Diferente do gráfico do exercício anterior, que era um gráfico de linhas, este é 
um gráfico de colunas. Para interpretar o gráfico, você deve olhar o mês 
desejado e relacionar com o valor correspondente da coluna. Para facilitar, o 
valor de cada coluna já está citado no gráfico. 
 
Agora, responda: 
 

a. Qual foi a variação do índice IBC-Br entre setembro de 2012 e outubro 
do mesmo ano? E entre novembro e dezembro de 2012? 
 

b. Qual foi o maior índice e em que mês ocorreu? 
 

c. Qual foi o menor índice e em que mês ocorreu? 
 

d. Qual é a soma de todos os índices de variação do IBC-Br de agosto de 
2012 até julho de 2013? 

 

3) Resolva os problemas abaixo, descrevendo o cálculo, usando parênteses e, na 
sequência, eliminando os parênteses: 
 

a. Uma equipe de futebol marcou 18 gols no primeiro turno e 24 gols no 
segundo turno de um campeonato. Usando a adição de números 
inteiros, determine quantos gols a equipe marcou no campeonato. 
 

b. Um clube sofreu 11 gols no primeiro turno e 19 gols no segundo turno. 
Usando a adição de números inteiros, determine quantos gols a equipe 
sofreu nesse campeonato. 

 

c. Partindo do andar térreo, um elevador sobe 5 andares e, em seguida, 
desce 9 andares até o subsolo. Em qual andar o elevador parou? 

 

d. Durante o mês de janeiro, uma loja apresentou um prejuízo de              
R$ 2.500,00. No mês de fevereiro, essa mesma loja apresentou um 
prejuízo de R$ 1.300,00. Calcule o prejuízo dessa loja nesses dois meses. 

 

e. João foi consultar o seu saldo bancário e identificou que está com um 
débito de R$ 800,00 (saldo devedor). Depositou R$ 1.250,00 e, depois 
de sair do banco, abasteceu o carro, gastando R$ 150,00. Faça um 
esboço do extrato bancário, apresente os cálculos e calcule qual é o 
saldo bancário de João. 

 


