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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Matemática Problemas 

1.Os alunos da escola “Pederneira” entraram em 

uma campanha para arrecadar agasalhos que 

irão doar para o “Lar Feliz”, o alunos do 2º ano 

da Tia Bete arrecadaram 242 agasalhos, o 3º ano 

da Tia Leninha arrecadaram 354 moletons e o 5º 

ano da Tia Lurdes arrecadaram 540 cobertores. 

No total quantas peças foram arrecadadas pela 

turma?  

a.(   ) 1.136 peças 

b.(   )1.236 peças 

c.(   ) 1.336 peças 

d.(   ) 2.000 peças 

 

2.A copa do mundo estava próxima, por isso Marília convidou seus amigos para 

assistirem a abertura da copa em sua casa. Ela preparou 175 pastéis, 350 empadas 

de frango, 350 risoles de carne e 560 bolinhas de queijo. Quantos salgados serão 

consumidos nessa reunião? 

 

 

3.Cátia tinha 5 caixas com 12 lápis cada uma. Ela pegou mais 6 lápis na gaveta de 

sua mãe. Com quantos lápis ela ficou? 

 

 

4.Matheus tinha 8 caixas com 23 carrinhos cada uma. Ele doou 11 carrinhos para seu 

amigo Jonas. Com quantos carrinhos Matheus ficou? 

 

 

5.Fabiano tinha 5 caixas com 40 bolinhas de gude cada. Seu primo Pablo doou mais 

30 bolinhas para Fabiano. Com quantas bolinhas ele ficou no total? 
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6.Cassiane tinha 5 caixas com 8 tiaras em cada uma. Após muito tempo de uso ela 

quebrou 9 tiaras. Com quantas tiaras ela ficou? 

 

7.No aniversário de Lucas ele ganhou: 10 carrinhos, 23 bolinhas pula-pula, 2 quebra-

cabeças, 2 bolas de futebol e 35 figurinhas da Patrulha Canina. Quantos objetos ele 

ganhou no total em seu aniversário? 

 

 

8.No Natal Daniel ganhou 36 carrinhos de corrida que faltavam para completar sua 

coleção de 50 carrinhos. Desses 50 carrinhos, seu primo Davi quebrou 12, mas sua 

prima Natália ficou com pena e comprou mais 7 carrinhos para Daniel. Com quantos 

carrinhos Daniel ficou no total? E quantos carrinhos ainda faltam para completar sua 

coleção? 

 

 

9.A mamãe pediu para suas filhas Isabela e Julia para irem à feira comprar: 2 dúzias 

de banana,3 dúzias de maçãs e uma dúzia de ovos caipiras. Quantos itens as meninas 

compraram no total? 

 

 

10.Preciso comprar um fogão que custa R$455,00,  porém só tenho R$340,00. 

Quanto falta para poder comprar o fogão pelo preço à vista? 

 


