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EMEF ALLAN-KARDEC BITENCOURT DIAS 

MATEMATICA 

PROFESSOR: GENILSON WELLYS RIBEIRO 

SEMANA 02  

 

7º ANO 

ALUNO: _________________________________________________________________ 

 

1 - Movimentar uma conta bancária significa obter créditos (por meio de 
depósitos) ou fazer débitos (por meio do pagamento de cheques ou contas, 
da retirada de dinheiro em caixas eletrônicos, etc.). Para o cliente saber 
como “anda sua conta”, o banco lhe fornece um informativo, denominado 
“extrato”. Observe, abaixo, um extrato bancário hipotético. 
 

 
Imagine-se você o cliente do extrato apresentado... 

 
a) Sua conta está, num primeiro momento, em débito de R$ 254,50. Com a 
movimentação do dia 07/01, como fica sua situação?  
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b) No dia 08/01 acorrem novos débitos e créditos na conta. Qual o saldo 
final neste dia? 
 
c) Novamente houve movimentação na conta em 09/01. Qual seu saldo 
final neste dia? 
 
d) Você decide conversar com o gerente e resolve aplicar na poupança, 
aproximadamente, 1/3 do saldo final da sua conta do dia 09/01. Calcule o 
valor aplicado (com duas casas decimais).   
 
 
e) Após sua aplicação na poupança, com quanto você ficou para cumprir 
com todas as suas obrigações e pagar todas as suas despesas do mês?  
 
 
2 - Dona Vera sempre faz compras no armazém “Bom e Barato”. Seu José, 
dono do armazém, marca tudo num caderno. Ele marcou os créditos com o 
sinal + e as dívidas com o sinal –. 
 
a) Observe o que aconteceu num certo mês e registre como você imagina 
que seu José fez suas anotações: 

 
- Ela fez uma compra de 18 reais e não pagou.   
- Ela fez uma compra de 10 reais e também não pagou.   
- Ela foi ao armazém e pagou 20 reais ao seu José.   

 
Dona Vera tem crédito ou dívida com o seu José? De que valor? 
 

b)No mês seguinte a esse, em 14 dias, dona Vera fez outras compras: 
 

- Ela fez uma compra de 30 reais e não pagou. Seu José não se 
esqueceu da situação de dona Vera no final do mês anterior e registrou 
tudo. Como ficou esse registro?   
- Ela fez uma compra de 15 reais e pagou 40 reais. Como foi 
registrado? 
- Ela foi ao armazém e pagou 20 reais para o seu José.  

 
E agora, dona Vera tem crédito ou dívida com o seu José? De que 

valor? 
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