
 

 

NÚMEROS NEGATIVOS 
 

Você já viu o conceito de número negativo, como aquele que fica abaixo do número 0 
(zero) e também viu o conceito de número simétrico ou oposto. 
Para avançar um pouco mais, vamos ver o conceito de módulo. 
Quando medimos a distância de um número (positivo ou negativo) até o zero, 
determinamos seu valor absoluto, ou ainda, seu módulo. 
Por exemplo, um alpinista que está escalando uma montanha e está a uma altura de 
99 metros, está a +99 m, porque esta é a distância do nível do mar (ponto 0) até o 
ponto onde o alpinista se encontra. Por outro lado, um mergulhador que está 
mergulhando no mar e se encontra a 18 metros abaixo do nível do mar, está a -18m. 
 
Independente do sinal + ou -, o valor 99 e 18 são considerados valores absolutos. 
Este conceito de valor absoluto permite entender o número de unidades que ficam 
entre um número e outro, na reta numérica, independente de seu sinal. 
 
Por exemplo, na reta numérica abaixo, que já usamos anteriormente, temos 
destacados os números -4 e +4, cujo módulo ou valor absoluto é 4, independente do 
seu sinal. 
 
Quando queremos destacar o módulo ou valor absoluto de um número, usamos duas 
barras verticais, assim: 
 

І-4 І = 4 e І+4 І = 4 
              

 

 

A distância de -4 até 0 é de 4 unidades, assim como a distância entre 0 e +4 é de 4 
unidades. Da mesma forma, a distância de -4 até +4 é de 8 unidades. 

 

Para que possamos chegar ao cálculo das quatro operações, usando números 
negativos, vamos exercitar mais um pouco sobre os números negativos, para entendê-
los melhor. 
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EXERCÍCIOS 

1) Ricardo e Daniel estavam comparando o saldo dos seus extratos bancários. 
Observe: 
 

Ricardo: - R$ 1.274,80 (Saldo devedor) 
Daniel:   - R$ 1.325,30  (Saldo devedor) 
  

a. Quem está em uma situação melhor ou mais favorável? Por quê? 
b. Qual dos dois valores tem o maior módulo? 
c. Pode-se dizer que, entre dois números racionais negativos, o maior é o 

que possui menor módulo? Explique. 
 

2) Estamos entrando em uma época com baixas temperaturas. Leia a reportagem 
a seuir: 
 

SUL DO BRASIL ABAIXO DE ZERO 
 

Quarta-Feira, 24 de Julho de 2013 
 

A forte massa de ar polar que entrou no Brasil esta 
semana ainda está atuando com muita força sobre 
a Região Sul. Praticamente toda a Região registrou 
temperaturas mínimas abaixo dos 4o C. 
Temperaturas abaixo de zero foram observadas nos 
três Estados. O frio extremo ocasionou geada 
generalizada, como já vinha sendo previsto e de 
forte intensidade. A geada desta Quarta-Feira 
certamente trará muitos prejuízos para a 
agricultura nos próximos dias. 
 

Disponível  em http://www,ckunatenoi,cin,br/destaque/tag/abaixo-de-zero 
 
 

Confira as menores temperaturas do Sul, segundo dados do Instituto Nacional de 
Meteorologia: 

a) Menor do Rio Grande do Sul: -3,8o C em Bom Jesus e em São José dos Ausentes 
b) Menor de Santa Catarina: -6,8o C no Morro da Igreja (Bom Jardim da Serra) 
c) Menor do Paraná: -4,5o em Inácio Martins 

 
Organize as menores temperaturas dos três Estados do Sul do Brasil, da mais fria para 
a menos fria. 
 

3) Três mergulhadores estão equipados com GPS (equipamento que permite 
rastrear a localização geográfica) e fazendo um trabalho de cadastramento de 
espécies marinhas. O mergulhador A está a uma profundidade de -62,5 m, o 
mergulhador B está a -56,2 m e o mergulhador C, a -58,6 m. Se os três 
começarem a subir para a superfície, no mesmo instante e à mesma 
velocidade, qual será a ordem de chegada? 

http://www,ckunatenoi,cin,br/destaque/tag/abaixo-de-zero


4) Fabiano está com um saldo bancário de – R$ 255,70 e seu primo está em uma 
situação matematicamente oposta a essa com relação ao seu sal bancário. Com 
base nessas informações, responda: 
 

a. Qual é o saldo bancário do primo de Fabiano? 
b. Quantos reais o primo tem a mais que Fabiano? 

 
5) Durante o inverno, na cidade de Monte Verde (Sul de Minas Gerais), foi 

registrada a temperatura de 15o C durante o dia e, durante a noite, registrou-se 
a temperatura de -6o C. De quanto variou a temperatura neste dia em Monte 
Verde? 
 

6) Um avião partiu de uma cidade A, situada a 300 m acima do nível do mar, no 
momento em que a temperatura no local era de 20o C. No ponto mais alto de 
seu percurso, o avião esteve a 2.800 metros acima do nível do mar e foi 
submetido a uma temperatura de -10o C. De quanto variou a altura? E a 
temperatura? 
 

7) Observe as temperaturas mínimas registradas durante uma madrugada, em 
algumas cidades do Brasil: 
 

CIDADE TEMPERATURA 

São Joaquim (SC) -12,4o C 

São Paulo (SP) 3,2o C 

Campos do Jordão (SP) 0o C 

Gramado (RS) -15,1 o C 

Itajaí (SC) -2,3o C 

Foz do Iguaçu (PR) 5o C 

Porto Alegre (RS) -2,8o C 

 
Desenhe uma nova tabela, reorganizando as cidades e temperaturas, 
começando pela cidade com temperatura mais fria para a cidade com 
temperatura menos fria. 
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