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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. 
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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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