
Situações Problemas de Multiplicação 

1) Paulo precisa montar 4 bicicletas. De quantas rodas ele precisará?  

 

 A) ( ) 4 rodas.  

 B) ( ) 8 rodas. 

 C) ( ) 12 rodas.  

 D) ( ) 6 rodas. 

2) Um marceneiro vendeu 20 mesas. Quantas pernas de mesa ele precisará para deixar 

as 20 mesas montadas? 

A) (   ) 40 pernas.B) (   ) 20 pernas.C) (   ) 12 pernas.D) (   ) 80 pernas. 

3) Ricardo comprou 12 bolas de gude e Rafael comprou o triplo. Quantas bolas de gude 

Rafael comprou? 

A) (   ) 36 bolas de gude.B) (   ) 24 bolas de gude.C) (   ) 22 bolas de gude.D) (   ) 32 

bolas de gude. 

4) Em um vestiário há 12 camisas e em outro, há o dobro desse número.Quantas 

camisas há no outro vestiário? 

(A) 42(B) 24(C) 21(D) 14 

5) Júnior e seu amigo Edgar fazem coleção de carrinhos em miniatura. Júnior possui 32 

carrinhos e Edgar o triplo dessa quantia. Quantos carrinhos Edgar possui?  

a) 29 carrinhos b) 35 carrinhos c) 64 carrinhos d) 96 carrinhos 

6) Um ônibus transporta 42 passageiros sentados. Quantos passageiros transportarão em 

6 viagens, levando sempre essa quantidade? 

(A) 42(B) 48(C) 242 (D) 252 

7) Graça comprou 3 brinquedos, que custaram R$32,50 cada, para presentear seus 3 

sobrinho. Quanto dinheiro ela gastou? 

8) Patrícia comprou 4 caixas de lápis com 52 lápis em cada caixa. Quantos lápis ela 

comprou? 

9) Para o desfile de 7 de setembro, as professoras da 3º série organizaram 9 pelotões 

com 37 crianças cada um. Quantas crianças participaram do desfile? 

10) Seu José trabalha como jardineiro. Ele plantou roseiras num jardim retangular.Ele 

fez 8 fileiras de roseiras com 7 roseiras em cada fileira. Quantas roseiras ele plantou 

nesse jardim?  

(A) 7(B) 8(C) 15(D) 56 

11) Cida foi ao supermercado e viu que o sorvete estava em promoção. Nesse 

supermercado, 2 potes de sorvete custavam R$25,00. Aproveitou a promoção 

e  comprou 6 potes de sorvete. Quantos reais ela gastou com essa compra? 

(A) 300(B) 150(C) 75(D) 50 



12) Maurício e Fabiana colecionam gibis. Maurício tem 54 gibis e Fabiana tem três 

vezes mais. Quantos gibis tem Fabiana?  

 


