
 
 
 

 
 
 
 

Cálculos com Números Naturais - Adição e Subtração = I Unidade 
 

Atividade 
 

1 - Em uma noite de promoção, uma pizzaria vendeu 36 pizzas de mussarela, 46 pizzas de 
presunto e 57 pizzas de frango. Quantas pizzas foram vendidas ao todo nessa noite? 

a) 139 b) 103 c) 92 d) 81 
 
2 - Observe na tabela abaixo o preço de alguns produtos em uma loja de eletrodomésticos. 

PRODUTO PREÇO 
Vídeo Game 958 reais 

Celular 652 reais 

Aparelho de Som 404 reais 

Televisão 899 reais 
 

De acordo com a tabela, qual é o valor da compra de um celular e uma televisão? 
 

a) 1303 reais b) 1610 reais c) 1551 reais d) 1857 reais 
 
3 - Nice saiu de casa com R$ 200,00 e comprou: 

- Uma blusa por R$ 49,00 
- Um vestido por R$ 73,00 
- Uma calça por R$ 67,00 

Qual foi a quantia que sobrou para Nice?  
a) R$ 18,00 b) R$ 11,00 c) R$ 22,00 d) R$ 13,00 

 
4 - Marco Aurélio tem 183 figurinhas em sua coleção. Raquel tem tem 56 a menos que 
Marco. Quantas figurinhas Raquel tem? 

a) 127 b) 118 c) 123 d) 137 
 
 



5 - Alice tinha R$ 223,00. Ganhou R$ 125,00 de sua mãe e comprou um jogo de R$ 145,00; 
Quanto sobrou para Alice? 
     a)R$ 368,00 b)R$ 223,00 c) R$ 98,00 d) R$ 270,00 
 
6 - Na barraca de Pedro tinha para vender 30 abacates, 42 caquis e 27 mangas. Ele 
conseguiu vender tudo. Quantas frutas Paulo vendeu? 

a) 72 b) 57 c) 99 d) 81 
 

7 - A produção mensal de uma fábrica é de 5000 peças. Nesse mês, a fábrica produziu 3925 
peças. Quantas peças ainda faltam para completar a produção mensal? 

a) 1025 b) 1625 c) 1135 d) 1075 
 

8 - A lesma Fifi foi visitar uma amiga. Andou 3 metros no primeiro dia, Nos dias seguintes 
andou 2 metros a mais do que no dia anterior. assim Fifi levou 4 dias para chegar. Descubra 
distância, em metros, que Fifi percorreu para chegar à casa de sua amiga. 

a) 20 m b) 22m c) 24m d) 28m 
 
9 - Observe a conta: 5328 - 175 
     Qual é o resultado dessa conta? 

a) 5153 b) 5253 c) 5493 d) 5503 
 

10 - Caetano fez cinco cartões com uma letra na frente e um número atrás. as letras formam 
a palavra OBMEP e os números são 1, 2, 3, 4 e 5. Observe que: i) a soma dos números atrás 
das cartões O, B,E é 6.  ii) a soma dos números atrás dos cartões O, P é 8. 
Responda: qual é o número atrás do cartão com a letra M? 

a) 1 b) 2 c) 3 d) 4 e) 5 



 
 
 

 
 

 
Atividade Programada  – I unidade 

 
Cálculos com Números Naturais - Multiplicação e Divisão (Cálculos e propriedades)  

 
 

Atividade 
1 - Qual o resultado da conta?  72 x 4 

a) 68 b) 76 c) 282 d) 288 
 
2 - Qual o resultado dessa conta?  396 / 3 

a) 132 b) 196 c) 231 d) 392 
 
3 - Inês comprou um fogão que custou R$ 480,00. Ela vai pagar em 6 prestações iguais. 
Qual será o valor de cada prestação? 

a) R$ 8,00 b) R$ 70,00 c) R$ 80,00 d) R$ 486,00 
 
4 - Mateus comprou 7 selos por 28 reais. Quantos selos ele poderia comprar com 60 reais? 

a) 12 b) 15 c) 18 d) 10 
 

5 - Numa loja há 9 peças de elástico de 25 metros cada uma. Quantos metros de elástico há 
ao todo? 

a) 205 b) 195 c) 225 d) 220 
 

6 - Uma família consome 18 quilos de arroz em 9 dias. Quanto consome em 2 dias? 
a) 6 b) 2 c) 3 d) 4 

 
7 - Felipe tinha 20 bolinhas de gude. Foi ao bazar e comprou mais 15. Distribuiu todas 
bolinhas entre 5 amigos. Quanto recebeu cada amigo? 

a) 8 b) 7 c) 6 d) 5 
 
8 - Marília recolheu em seu sítio 8 dúzias de laranjas. Ela distribuiu as laranjas em 9 caixas 
iguais. As que sobraram ela colocou na geladeira. Quantas laranjas ela colocou na 
geladeira? 

a) 6 b) 4 c) 8 d) 3 
 

 



9 - Tenho R$ 326,00. Meu irmão tem o triplo. Se juntarmos o que temos, quanto ficará? 
a) 1312 b) 1231 c) 1032 d) 1301 

 
10 - Ao fazer  refresco de uva, utiliza-se 4 copos de água para cada copo de suco 
concentrado. Quantos copos de água são necessários para preparar esse refresco usando 3 
copos de suco concentrado? 

a) 15 b) 13 c) 12 d) 14 
 


