
WAGNER FILHO MATEMÁTICA NÚMEROS 
INTEIROS



Números inteiros
Antes de conhecer os números inteiros, precisamos conhecer 
os números negativos. Observe o texto a seguir.

No texto, notamos a 
presença de novas 
expressões e números: 
“dez graus negativos”, “-50 
°C”, “-30 °C” e “-70 °C”.

O que significa a expressão 
“abaixo de 5 °C”?
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O que significa a expressão “abaixo de 5 °C”?
Essa expressão se refere a todas as temperaturas menores que 5 °C. Se considerarmos 
apenas as temperaturas com valores inteiros, teremos:

4°C, 3°C, 2°C, 1°C, 0°C, -1°C, -2°C, -3°C, …

Os números -1, -2, -3 são chamados de números negativos.

O número zero serve de referência na classificação dos números em positivos e 
negativos. Observe:
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1. Observe o quadro abaixo, com a classificação até a 14ª rodada das 
eliminatórias da  América do Sul para a Copa do Mundo  da Fifa Brasil 2014, 
e expresse o saldo de gols (diferença entre os gols feitos e os gols sofridos), 
em números inteiros, de cada uma das seleções.
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2. Em 20/1, Roberta tinha o saldo de R$ 1 560,00 na caderneta de poupança. 
Nos três dias seguintes efetuou estas operações: 
• em 21/1 retirou a metade do saldo da poupança; 
• em 22/1 depositou R$ 180,00; 
• em 23/1 retirou R$ 300,00. 
Copie no caderno o quadro abaixo, substituindo os (?) de acordo com as 
operações efetuadas. 
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3. O gráfico mostra o saldo de uma microempresa durante seis meses.

a) Em que mês o prejuízo foi de 40 
mil reais? 

b) Qual foi o saldo do mês de 
março? 

c) Durante esses seis meses, a 
microempresa teve lucro ou 
prejuízo? De quanto?
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4. Entre os símbolos  (pertence) e  (não pertence), qual você usaria para 
relacionar:

5. Determine as sentenças verdadeiras.
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Representação geométrica dos números inteiros

 Podemos representar os números inteiros em uma reta numérica.
Para isso, usamos uma mesma unidade de comprimento, assinalamos pontos 
consecutivos à direita da origem e, para cada ponto, fazemos corresponder um 
número inteiro positivo. Veja: 

Repetimos esse procedimento para pontos situados à esquerda da origem, aos 
quais fazemos corresponder os números inteiros negativos. Observe:
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Representação geométrica dos números inteiros

Podemos reunir em uma só reta numérica os números inteiros positivos e 
negativos. Essa reta é chamada de reta numérica inteira. 

Relacionamos o ponto da reta com o número inteiro das seguintes formas:
Cada ponto de uma reta numérica inteira é chamado de imagem geométrica 

do número inteiro. 
Na reta anterior, o ponto A é a imagem geométrica do número +3, e o ponto B 

é a imagem geométrica do número -5.
O número inteiro é chamado de abscissa do ponto correspondente. Assim, 13 

é a abscissa do ponto A, e 25 é a abscissa do ponto B.
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6. Observe a reta numérica e responda.

a) Qual é a abscissa do ponto B? 

b) Qual é a imagem geométrica do número -4? 

c) Qual é o ponto cuja abscissa é o número +5? 

d) Qual é o ponto de abscissa +2? 

e) O ponto E é a imagem geométrica de que número?
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7. Represente os elementos do conjunto A = {x   | -2  x  +5} em uma reta 
numérica.

8. Milfont desloca-se, a partir do zero, seis unidades sobre uma reta numérica 
no sentido positivo e retorna, em seguida, 10 unidades no sentido negativo. 
Determine a abscissa do ponto em que Milfont está após esse percurso.
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Números inteiros opostos ou simétricos
Vamos considerar os pontos A e B situados na reta numérica abaixo.

Verificamos que os pontos A e B estão à mesma distância da origem e se 
localizam em lados opostos. Dizemos que A e B são pontos opostos ou 
simétricos.
Assim: -4 e +4 são números inteiros opostos ou simétricos.
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Módulo de um número inteiro 
Denominamos módulo ou valor absoluto de um número inteiro a distância 
desse número até a origem da reta numérica. Representamos o módulo por | |.
• Vamos determinar o módulo de -4.

Portanto, o módulo de -4 é 4. Indicamos: |-4| = 4

• Vamos determinar o módulo de +6.

Portanto, o módulo de +6 é 6. Indicamos: |+6| = 6
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O módulo de qualquer número inteiro, diferente de zero, é sempre positivo.
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9. Determine: 
a) o oposto de -6; 
b) o simétrico de +b; 
c) o oposto de 100; 
d) o oposto do oposto de -7; 
e) o simétrico do oposto de +8; 
f) o simétrico de -a.

10. Responda às questões. 
a) Qual é o módulo de -13? 
b) Qual é o oposto do oposto de 6? 
c) Quais números inteiros têm valor absoluto igual a 17? 
d) Qual é o valor de |-(+5)|? 
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Comparação de números inteiros
Comparar dois números é verificar se um deles é maior, menor ou igual ao 
outro.
Utilizamos o mesmo processo de comparação de números naturais para 
comparar números inteiros.

Vamos comparar os números -4 e +3. 

-4 é menor que -3, pois está localizado à sua esquerda na reta numérica. 

Representamos: -4 < +3 
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Veja algumas conclusões: 
 Qualquer inteiro negativo é menor que zero. 
 Qualquer inteiro positivo é maior que zero. 
 Todo número positivo é maior que qualquer número negativo.

Dados dois números positivos, o maior deles é o que tem maior módulo. 

Dados dois números negativos, o maior deles é o que tem menor módulo. 

17



11. Usando os sinais < ou >, faça a comparação entre os seguintes pares de 
números inteiros:
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12. Determine: 
a) o número inteiro antecessor de -9; 

b) o número inteiro sucessor de -14; 

c) os três primeiros números inteiros menores que +1; 

d) o número inteiro antecedente de 0; 

e) o número inteiro sucessor de -13.
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