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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

                                    Resolver problemas 

 

1.Nicole e suas primas gostam de desenhar bonecas com roupas típicas de vários 

países. Elas já desenharam 17 bonecas diferentes. Se quiserem desenhar bonecas de 

todos os países, quantas faltam sendo que existem 190 países? 

A.(  )150 bonecas. 

B.(  )173 bonecas. 

C.(  )190 bonecas. 

D.(  )124 bonecas. 

 

2.Para uma apresentação artística na escola “Rondon” 

foram adquiridos 67 bambolês rosas para as meninas e 58 

bambolês azuis para os meninos. Sabendo que todos os 

bambolês foram distribuídos, quantos alunos participaram 

dessa apresentação? 

A.(  )125  

B.(  )135 

C.(  )145 

D.(  )155 

 

3.No  campeonato de piões realizado pela escola “Mário”, os três primeiros colocados 

concorreram aos prêmios de R$ 500, R$ 250 e R$ 150. Qual é o valor total pago aos 

três primeiros lugares da competição? 

A.(  ) R$ 800 

B.(  ) R$ 700 

C.(  )R$ 900 

D.(  ) R$ 600 

 

 

4.Juca brinca de bolinhas de gude com seus amigos. Algumas de suas bolinhas estão 

feias, sem brilho e lascadas, em alguns pontos. Das 52 bolinhas que possui, 19 delas 



www.acessaber.com.br 

sairão das brincadeiras. Qual é a quantidade de bolinhas que ele continuará 

utilizando? 

A.(  ) 53 

B.(  ) 43 

C.(  )23 

D.(  ) 33  

 

5.Carlos tinha uma caixa com 35 bolinhas de gude. No final de uma partida com João 

Lucas, ele guardou na caixa as 15 bolinhas que ganhou. Quantas bolinhas Carlos tem 

agora? 

A.(  ) 53 

B.(  ) 50 

C.(  )57 

D.(  ) 58 

 

 

6. Sabia que a bola surgiu  há 6 500 anos. No Japão, 

ela era feita de bambu e na Grécia e na Roma antigas, de couro com recheio de crina 

de cavalo ou penas de aves. Só em 1950 é que as bolas passaram a ser também de 

plástico. 

Analise os pesos das bolas atuais: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Agora responda: 

a.Quantos gramas a bola de futebol pesa a mais que a bola de vôlei? 

____________________________________________________________________ 

Futebol: até 450 gramas. Vôlei: até 280 gramas. 
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b.Quantos gramas a bola de vôlei tem a menos que a bola de futebol? 

____________________________________________________________________ 

c.Qual é a diferença entre os pesos das bolas? 

____________________________________________________________________ 

 


