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Exercícios sobre números inteiros – 1ª etapa – 7º Ano – Professora: Carla Jorge 

 
1) Um helicóptero, voando a uma altitude de 200 m, passa sobre a posição em que se 

encontra um submarino, que está a uma profundidade de 175 m. Qual a distância 
entre o helicóptero e o submarino?  
 
 

2) O termômetro indica a temperatura de algumas cidades brasileiras em um 
determinado dia. Observando-o e usando números inteiros positivos ou negativos, 
escreva a temperatura registrada nas cidades:  

  
  

  
  
a) de Curitiba __________ 
b) de Salvador __________ 
c) de Porto Alegre ________ 

d) de São Paulo _________ 
e) do Rio de Janeiro_______  
f) de São Joaquim_________ 
 

 
3) Um elevador se encontra no andar térreo de um edifício. Usando números inteiros 

positivos ou negativos e considerando o térreo como origem, indique o andar onde 
o elevador se encontra quando:  
 
a) sobe 5 andares  

 
b) desce 2 andares  

 
c) sobe 9 andares e desce 6 andares  

 
d) desce 4 andares e sobe 2 andares 



 
4) Pense na reta numérica onde estão localizados os números inteiros e responda: 

 
a) Existem cinco números inteiros entre os números – 4 e + 2. Qual é a soma 

desses números? 

 

b) Existem sete números inteiros de – 2  a  + 4. Qual é a soma desses números? 

 

c) Determine o produto entre os resultados obtidos nos itens a e b. 

 
5) A maior variação de temperatura registrada em um dia foi em 1916, em Browning,  

Montana, nos Estados unidos, onde a temperatura variou de 7°C  a  – 49 °C.  
De quanto foi a queda de temperatura nesse dia?  

 
6) Em linha reta, qual a distância desde o quilômetro 120 a oeste até o quilômetro 100 

a leste de uma cidade?  
 
 

 

 

7) Uma pessoa tinha R$ 500,00 na sua conta bancária e fez, sucessivamente, as 

seguintes operações bancárias: 

 

 Depositou R$ 200,00 

 Retirou R$ 900,00 

 Depositou R$ 600,00 

 Retirou R$ 700,00 
 

Qual é o seu saldo final? 

 

8) Complete as lacunas com < (menor), > (maior) ou = (igual): 
 

a)| –3|____3 b) 7______0      c) |+4|______|–4|     d) 0____–3        e) –3____–7 

 

f) |–2|____|–5|        g) 3____–2       h) –3______3        i) 4_____–3          j) –5_____|+5| 

 
 

9) Numa adição com três parcelas, o total era 58. Somando-se 13 à primeira parcela, 
21 à segunda e subtraindo-se 10 da terceira, qual será o novo total? 
 
 
 



 
10) Escreva números positivos ou negativos  para representar as situações a seguir: 

 
a) Lucro de R$ 3 000,00._____________ 

b) Ano 235 a.C._____________ 

c) Profundidade de 2 000 metros._____________ 

d) Crédito de R$ 350,00._____________ 

e) Prejuízo de R$ 140,00._____________ 

f) Altitude de 2 360 metros._____________ 

g) Temperatura de 34° C acima de zero._____________ 

h) Débito de R$ 530,00._____________ 

i) Ano 1984 d.C._____________ 

j) 9 gols marcados em um campeonato._____________ 

k) Temperatura de 5° C abaixo de zero._____________ 

l) 3 gols sofridos em um campeonato._____________ 

 

11) Determine: 
 
a) o oposto do 43. 
b) o simétrico do oposto do oposto do –2. 
c) o oposto do oposto do –56. 
 

12) (Vunesp - SP) Um camelô fez 4 vendas. Na primeira teve prejuízo de R$ 4,00, na 
segunda teve prejuízo de R$ 11,00, na terceira teve lucro de R$ 13,00 e na última 
teve lucro de R$ 5,00. No final desses quatro negócios, o camelô teve lucro ou 
prejuízo? De quanto? 

 
 
 

13) Um supermercado apresentou seus resultados financeiros (lucros e prejuízos) no 
ano: 
 

Setor Resultado (em milhares de reais) 

Alimentação 500 

Brinquedos -200 

Confecções 300 

Eletrodomésticos -100 

Utilidades 400 

 
No total, a empresa teve lucro ou prejuízo? De quanto? 
 
 



 
14) Abaixo temos um mapa de fusos horários. Analise o mapa e responda às questões 

abaixo: 
 

 
 

a) Qual é a diferença entre o fuso horário de uma cidade localizada no 
ponto G em relação ao fuso horário de uma cidade localizada no ponto 
X? 

 
b) A que horas uma competição esportiva que ocorre no ponto C, às 16 

horas, está sendo assistida pela TV, ao vivo, em uma cidade localizada no       
ponto F? 

 
 

15) Em um campeonato carioca de futebol, o Flamengo marcou 29 gols e sofreu                

13 gols. Utilizando a soma de números inteiros, represente o saldo final de gols do 

Flamengo nesse campeonato. 

 

 

 

 

16) Em um dia, os alunos mediram a temperatura ambiente para atender a um pedido 

da professora Patrícia, de Ciências. Na 1ª medição, pela manhã, a temperatura era 

de 8°C. Na 2° medição, a temperatura havia subido 10°C; na 3ª medição havia 

descido 3°C e, na última medição, havia descido mais 6°C. Utilizando adição de 

números inteiros, determine a temperatura final medida pelos alunos.  
 

 

 

 



 

17) Na reta numérica abaixo, indique os pontos A, de coordenada -5; C, de coordenada 

3; B, simétrico de A em relação à origem; e D, simétrico de C em relação à origem.  

 

 

 

Determine a distância entre os pontos: 

 a) A e B ..........................                     c) C e D ...........................  

 

 b) A e D ..........................                     d) B e D ………………… 

 

18) Calcule: 

a) (–9) + (–11) = 

 

b)  )4()8()16(  

 

c)  )7()6()17()7()17(  

 

 

d)  )44()18()4()18(  

 

 

e)  )28()62()12()28()32(  

 

 

f) |+12| + |– 8| + |–3| = 

 

 

g) |+9| – |– 5|  



 

19) Complete as lacunas abaixo com >, < ou =. 

 

a) |– 9| ____|+9|                             e) |–5| + |+4| _____|+9| 

 

b) (–5) ____(+5)                             f) (–5) + (– 4) _____|– 9| 

 

c) (+10)____( –10)                         g) |+6| _____ |–10| 

 

d) |–10|_____|+10|                         h) 0 ________|–30| 

20) Seja n um número inteiro, determine os possíveis valores para n em cada caso 

abaixo: 

 

a) –5 ≤ n < 10 

 

b) –1 < n ≤ 7 

 

c) –6 < n < 0 

 

21) Na reunião de condomínio do Edifício Felicidade, o síndico apresentou o saldo das 

contas do prédio nos seis primeiros meses do ano, como descrito no quadro abaixo.  

 

 

a) Após esses seis meses, o 
condomínio ficou com crédito 
ou em débito? De quanto? 

 

 
 
 
 
 


