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ATIVIDADES DE REVISÃO

1. Gustavo trabalha como ascensorista no Grande Hotel. O serviço de manutenção dos 
elevadores, por problemas técnicos, pediu a Gustavo para anotar o movimento do elevado 
nos andares em um determinado intervalo de tempo. Veja abaixo como ele anotou o 
movimento, indicando ↑ para cima “sobe” e ↓para baixo “desce”.
a) térreo ↑3 ↓8  ↑2 ↓4 ↑6
b) térreo ↓3 ↑ 4 ↑2 ↑5 ↓6 ↓2
Use a adição de números inteiros e diga em que andar o elevado parou, por último em 
cada caso.

2. Observe o saldo bancário de algumas pessoas.

. Nátalia: saldo negativo de R$ 250,00

. Pedro: saldo positivo de R$ 167,00

. Marcos: saldo negativo de R$ 369,00

. Joaquim: saldo positivo de R$ 243,00
Com base nas informações acima, é correto afirmar que o que apresenta o melhor saldo  
saldo positivo e o que apresenta o pior  saldo negativo  nessa ordem é:
a) Pedro e  Marcos
b) Marcos e Joaquim.
c) Nátalia e Joaquim.
d) Joaquim e Marcos

3. Uma pessoa tem R$ 600,00 em sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes 
operações: 

O saldo final fica positivo ou negativo? 
Em quanto?

4. Calcule o valor das expressões abaixo:

a) −1
2
+ 1
2

= b) −(53)−(12)
c) − 2

3
−(32 +5

3) = d) (34− 56)+(12−14 )
e) (0,45)÷(0,03) f) (−10+2)÷(12−16+6)



5. Se você tem R$ 71,00 no banco e retira R$ 100,00, sua conta fica com saldo positivo ou
negativo? Qual é o valor desse saldo?

6.  Quais são os números inteiros que estão compreendidos entre os módulos de  │-19│ e │-
26│?

7.  Lúcio participou cinco vezes de um jogo no computador. Aconteceu o seguinte:

a) Escreva uma expressão matemática que traduza essa situação.

b) Qual foi a pontuação final?

8. Calcule as somas:
a) (-36) + (-64) = b) (-81) + (+47) c) (+92) + (-75) + (-16)

9.  Nomeando os elementos, escreva o conjunto A=x∈Ζ /−5< x<+6 e depois responda:

  A = {                                                                         }                                        

a) Quantos números inteiros não positivos há nesse conjunto?

b) Quantos números inteiros não negativos há no conjunto A?

10. O número A=(−52 )+(+2
8 )−(+43 )−(−52 ) . Qual o valor de A ?

11. Qual é o segredo da pirâmide? Para descobrir o número de um bloco e os números dos

blocos que o apoiam.



12. As pirâmides a seguir têm um “segredo”. Descubra-o e escreva no caderno os números

inteiros que faltam em cada linha.

a)

b)  

13. Na figura a seguir, qual é o número inteiro que se deve colocar no lugar das letras A, B e

C?


