
1)    Paulo tinha 20 carrinhos em sua coleção. Certo dia ele deu 5 carrinhos para seu amigo. Com quantos 

carrinhos ficou? 

 

2)    Felipe ganhou, de presente de aniversário, 35 bolinhas de gude. Para não deixar seu irmão mais 

novo triste, deu 15 bolinha pra ele. Quantos bolinhas Felipe ficou? 

 

3)    Mãe de João deu para ele 50 reais para ir ao parque de diversões. Sabendo que ele gastou 35 reais, 

com quanto ficou? 

 

4)    Pedro foi ao mercado onde gastou 23 reais dos 40 que ele tinha. Quanto recebeu de troco? 

 

5)    Na empresa de Ruan há 450 funcionários. Após um período ruim, ele teve que despedir 235 

funcionários. Quantos empregados há na empesa de Ruan agora? 

 

6)    Samuel em prestou R$ 485 para seu primo. Sabe-se que ele tinha R$ 1250, com quantos reais ele 

ficou? 

 

7)    Numa cidade há 587.435 habitantes. Após um aumento nos preços locais, cerca de 87.872 

habitantes imigraram para outra cidade. Quantos habitantes, aproximadamente, permaneceram na 

cidade? 

 

8)    Vovô tem 76 anos e vovó 68. Qual a diferença entre as suas idades? 

 

9)    Uma escola recebeu 438 pacotes de biscoitos. Foram distribuídos 178 pacotes. Quantos pacotes 

ainda faltam para serem distribuídos? 

 

10)    Dona Marta fez 825 docinhos. Em menos de 1 mês seus netos venderam 487. Quantos doces ainda 

faltam para serem vendidos? 

 

11)    Dom Pedro II, imperador do Brasil, faleceu em 1891 com 66 anos de idade. Em que ano ele 

nasceu? 

 

12)    Um avião Boeing 747 pode transportar 370 passageiros e um avião DC-10 pode transportar 285 

passageiros. Quantos passageiros o Boeing 747 pode transportar a mais que o DC-10? 

 

13)    À vista um automóvel custa 26.454 reais. À prazo o mesmo automóvel custa 38.392 reais. A 

diferença entre o preço cobrado é chamado de juros. Qual é a quantia que pagará de juros? 

 

14)    Um avião pode transportar 295 passageiros. Em determinado vôo, o avião está transportando 209 

passageiros. Quantas poltronas desse avião não estão ocupadas? 

 

15)    Se Antonio tem 518 selos e Pedro tem 702 selos, Quantos selos Pedro tem a mais que Antonio? 

 

16)    Ézio tem 95 reais e quer comprar uma máquina fotográfica que custa 130 reais. Quantos reais 

faltam para ele comprar a máquina? 

 

17)    De acordo com o Censo de 1980, a população de uma cidade era de 79.412 habitantes. Feito o 

Censo em 1991, verificou-se que a população dessa cidade passou a ser de 94.070 habitantes. Qual foi o 

aumento da população dessa cidade nesse período de tempo? 

 

18)    Uma industria, no final de 1991, tinha 10.635 empregados. No inicio de 1992 em virtude da crise 

econômica dispensou 1.880 funcionários. Com quantos funcionários a indústria ficou? 

 

19)    Qual a diferença entre 10.000 e 5.995? 

 

20)    Quantas unidades faltam a 499 para atingir 1 unidade de milhar? 

 

 



21)    A altura de uma casa era de 4,78 metros. Foi construído um 2º andar e a altura da casa passou a 

ser de 7,4 metros. De quantos metros a altura inicial da casa foi aumentada? 

 

22)    O preço de um aparelho eletrodoméstico é de R$ 435,00. Se conseguir um desconto de R$ 63,75 

quanto pagarei por esse aparelho? 

 

23)    Maria foi a feira e gastou R$ 32,74. Sabe-se que ela tinha R$ 50,00. Com quantos reais ela ficou? 

 

24)    Salomão tem R$ 32,78 e João tem R$ 4,34 a menos que Salomão. Quanto dinheiro João tem? 

 

25)    Certo dia um empresa estava com 538,64 pontos. Após refazer os cálculos de pontos, o contador 

notou que o cálculo havia ultrapassado em 123,76 pontos. Qual era a pontuação real da empresa? 

 

26)    Foi registrado numa empresa que haveria uma baixa de 0,4327% na produção. Sabendo que alguns 

dias depois da baixa, a empresa teve um aumento de 0,1987%. Em quanto a baixa diminuiu? 

 

27)    O preço de um computador era de R$ 856,39. João comprou o computador à vista e recebeu um 

desconto de R$ 84,73. Qual foi o preço total que João gastou no aparelho? 

 

28)    Uma loja tinha no caixa R$ 328,75. Após o dono ir recolher seu tributo semanal o caixa passou a ter 

R$ 275,96. Quanto o dono da loja retirou do caixa? 

 

29)    Num posto de gasolina havia 348,53 litros armazenados. Após vender R$ 785 reais de gasolina o 

postou passou a ter 137,78 litros de gasolina armazenado. Quantos litros foram comprados? 

 

30)    Numa balança havia 0,34872g de açúcar. Após retirar alguns gramas de açúcar a balança passou a 

notificar 0,2367g. Quantos gramas de açúcar foram retirados da balança? 


