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Colocar o nome completo e a data no cabeçalho
Usar somente caneta azul ou preta.
Questões respondidas a lápis serão anuladas.
Questões de múltipla escolha e objetivas
rasuradas serão anuladas.
 Evitar rasuras e o uso de corretivo em todas as
questões.

 Deixe todos os cálculos na questão.
 Não serão permitidas conversas durante a
avalição.
 Não é permitido pegar material emprestado do
colega.

Assinatura dos pais ou responsáveis:

1) Tio Patinhas tem R$60.000,00 na sua conta bancária e faz, sucessivamente, as seguintes
operações bancárias: ( valor da questão: 0,2/0,4)
• Retira R$ 7.350,00.
• Deposita R$1.830,00.
• Retira R$ 46.690,00.
• Retira R$ 12.500,00.
Após todas essas operações, o saldo final do Tio Patinhas fica positivo ou negativo?
a)(

) positivo

b)(

) negativo

Em quantos reais ficou o saldo do Tio Patinhas no banco?
a)(

) - R$ 50.439,00

c)(

) - R$ 4.710,00

b)(

) - R$ 8.370,00

d)(

) - R$ 1.250,00

2) As temperaturas acima de 0°C (zero grau) são representadas por números positivos e as
temperaturas abaixo de 0°C, por números negativos. Represente a seguinte situação com
números inteiros relativos: ( valor da questão: 0,1/0,4)
a) 5° acima de zero = ______________
b) 9°C abaixo de zero= _____________
c) 3° abaixo de zero = _____________
d) 15° acima de zero = ______________

3) Escreva o antecessor e o sucessor dos números: ( valor da questão: 0,2/0,8)
a) _________+4 _____________

c) _________- 68____________

b) _________ 54_____________

d) _________-799____________

4) Coloque os números em ordem crescente. ( valor da questão: 0,3/0,6)
a) -9,-3,-7,+1,0 ____________________________________________________
b) +60,-21,-34,-105,-90 ______________________________________________
5) Calcule: (valor da questão: 0,3/1,8)
a) ( -22) + ( -19) =

d) (-3) - ( +8) =

b) (+20) + (-19) + (-13) + (-8) =

e) (+2) - (-3) + (-5) -(-9) =

c) (-2) . (+3) . ( +4) =

f) (-1) . (-2) . (-3) . (-4) .(-5) =

Boa Avaliação! Profª.Fabiana

