
PROBLEMAS - ADIÇÃO, SUBTRAÇÃO, MULTIPLICAÇÃO E DIVISÃO 
 
1) Em uma fábrica trabalham 245 operários. Se cada um deles ganha 560 reais, quantos reais a fábrica 
paga por mês para todos os operários? 

2) Um canil possui 35 compartimentos para abrigar cães. Em cada um deles cabem 32 cães. Quantos 
cães podem ser abrigados nesse canil? 

3) Em uma escola, estudam 1561 alunos. Para a Páscoa deste ano, a diretora vai distribuir uma cesta, 
com 15 doces dentro, para cada aluno. Quantos doces a diretora terá que comprar? E se cada cesta 
custar 5 reais, quanto ela irá gastar? 

4) O Brasil tem 513 deputados federais. Suponha que cada um deles ganha um salário de 12379 reais 
por mês? Quanto é pago por mês para todos os deputados? E por ano? 

5) Jorge herdou 340 pérolas de sua avó. Se cada pérola custa, em média, 2120 reais, quanto ele irá 
ganhar vendendo todas as pérolas? 

6) A prefeitura de uma cidade distribui, todo o ano, uma cestinha com 40 balas para cada criança da 
cidade. Se na cidade moram 1378 crianças, quantas balas a prefeitura terá que comprar? 

7) No mesmo canil do problema de letra b, os cuidados com cada cão custa 10 reais por mês. Quanto o 
canil gasta por ano para manter os cães? 

8) Uma casa de penhores possui 748 objetos que custam, em média, 3489 reais. Um homem muito 
rico pensa em comprar todos os objetos da casa de penhores. Quantos reais o homem rico irá gastar? 

9) No Paraná existem cerca de 500 mil famílias que recebem o bolsa família do governo federal. Se 
cada família recebe, em média, 125 reais, quanto o governo federal paga para todas as famílias 
paranaenses que recebem o benefício? 

10) Em um formigueiro existem 765450 formigas. Um tempo depois morrem 125900 e nascem 
134800. Quantas formigas, vivas, estão nesse formigueiro depois desse tempo? 

11) 456 pessoas dividiram o prêmio máximo de uma loteria. Se cada uma delas ganhou 3256 reais. 
Qual era o valor do prêmio máximo dessa loteria? 

12) Em um cassino, 644 apostadores ganharam cada um 1890 reais. Quantos reais os apostadores 
ganharam juntos? 

13) Uma garrafinha de água mineral tem capacidade para 510 mililitros de água. Quantos mililitros de 
água mineral, teremos em 120 garrafinhas? 

14) Um cachorro tem, em média, 785 pulgas. Quantas pulgas têm em 292 cachorros? 

15) Em uma grande fazenda existem 150 piquetes do mesmo tamanho, sendo que em cada um deles 
ficam 85 ovelhas. Quantas ovelhas têm nessa fazenda? 

16) Em três meses, João ganha 3870 reais. Quanto ele ganhará em doze anos? 

17) 1562 pessoas ganharam 2118 reais, cada uma, em um sorteio. Qual é o valor total dos prêmios 
desse sorteio? 



18) Em uma dúzia tem 12 ovos. Quantos ovos terão em 2000 dúzias? 

19) Determine a soma do número 273 com o seu sucessor. 

20) Um objeto custa R$ 415.720,00. O comprador terá ainda R$ 28.912,00 de despesa de frete. 
Quanto o comprador vai pagar?  

21) Ao receber o meu salário paguei R$ 437,12 de aluguel, R$ 68,14 de impostos. R$ 1.089,67 de 
gastos com alimentação e ainda me sobraram R$ 749,18. Quanto recebi de salário?  

22) Um menino estuda 2 horas e 45 minutos pela manhã e 4 horas e 30 minutos à tarde. Quantos 
minutos estuda diariamente?  

23) Um automóvel passou pelo quilômetro 435 de uma rodovia. Ele ainda deverá percorrer 298 
quilômetros até chegar ao seu destino. Quantos quilômetros da estrada vai percorrer para chegar ao 
destino? 

24) Em 1990 o Brasil vendeu para o exterior 283.356 veículos e, em 1991, essa venda foi de 345.760 
veículos. Quantos veículos o Brasil vendeu para o exterior nesses dois anos?  

25) Uma empresa tem sede em São Paulo e filiais em outros estados. Na sede trabalham 316 pessoas e 
nas filiais 1098 pessoas. Quantas pessoas trabalham nessa empresa?  

26) Em um condomínio, há 675 lotes já vendidos e 1095 lotes para vender. Quantos lotes de terreno 
há nesse condomínio?  

27) Uma escola funciona em dois turnos. No turno matutino há 1407 alunos e no turno vespertino há 
1825 alunos. Quantos alunos estudam nessa escola?  

28) Uma empresa produziu no primeiro trimestre 6905 peças. no segundo trimestre, a mesma empresa 
produziu 795 peças a mais que no primeiro trimestre. Nessas condições:  

 a) Quantas peças a empresa produziu no segundo trimestre?  

 b) Quantas peças a empresa produziu no semestre?  

29) Nei comprou um aparelho de som por 635 reais e as caixas de som por 128 reais. Tendo pago 12 
reais pela instalação, qual a quantia que ele gastou ?  

30) De acordo com o censo realizado em 1991, o estado da Paraíba tem 1.546.042 homens e 
1.654.578 mulheres. Qual é a população da Paraíba segundo esse censo? 

31) Comprei 20 livros e depois comprei mais 13. Quantos livros comprei ao todo?  

32) Ao pagar R$ 400,00, liquidei uma dívida de R$ 1000,00. Quanto já havia pago dessa dívida?  

33) Vovó recebeu 36 rosas. Uma dúzia foi mandada pelos netos e as outras pelos filhos. Quantas rosas 
mandaram os filhos?  

34) Comprei 9 revistas. Já li 5. Quantas revistas ainda tenho para ler?  

35) Gastei R$ 500,00 do que possuía e ainda fiquei com R$ 600,00. Quanto eu tinha?  



36) Que idade terá, em 2014 uma pessoa que nasceu em 1992?  

37) Recebi 20 quilos de uvas. Dei 6 quilos para meu irmão e 5 para um primo. Com quantos quilos de 
uva eu fiquei?  

38) Numa granja havia 132 galinhas num galinheiro e 40 em outro. O granjeiro vendeu 58 galinhas. 
Quantas galinhas ainda havia?  

39) No início do ano, uma classe da escola possuía um certo número de alunos. No final do 1o 
semestre saíram 10 alunos e no início do 2o semestre foram matriculados mais 8, totalizando, agora, 35 
alunos. Quantos alunos havia nessa classe no início do ano? 

40) Uma professora recebeu vinte e cinco livros. Deu alguns para seus alunos e depois recebeu mais 
três livros, ficando com dezoito livros. Quantos livros a professora deu para seus alunos?  

41) Um funcionário foi admitido numa empresa aos 14 anos e aposentou-se após 43 anos de trabalho. 
Qual a idade desse funcionário ao se aposentar?  

42) Um carro usado foi comprado por R$ 3500,00 e vendido por R$ 7150,00 após passar por reparos 
no valor de R$ 2300,00. Qual o lucro obtido nessa venda?  

43) Um pasteleiro fez 89 pastéis de carne e 76 de queijo. Vendeu 135 pastéis. Quantos ainda não 
foram vendidos?  

44) Uma pessoa comprou uma casa por R$ 60000,00. Gastou R$ 75000,00 em reformas e vendeu com 
um lucro de R$ 120000,00. Qual o preço de venda da casa?  

45) Uma biblioteca adquiriu livros de ciências, português e história. Os livros de história eram em 
números de três a mais que os de português e, estes, seis a mais que os de ciências. Qual a quantidade 
de livros adquirida se os livros de ciências eram vinte quatro?  

46) Napoleão Bonaparte nasceu em 1769 e morreu com 52 anos. Em que ano morreu?  

47) Quantos dias decorreram de 1o de janeiro a 30 de abril de um ano bissexto?  

48) Uma pessoa comprou um carro  em  4  prestações a  1a no valor  de  R$ 750,00, a  2a no  valor  de   
R$ 620,00, a 3a no valor de R$ 580,00, a 4a  no valor de R$ 1250,00. Qual o preço pago pelo carro?  

49) Uma dívida de R$ 3200,00 deveria ser paga em 4 vezes. Pagou a primeira R$ 580,00, pagou a 
segunda R$ 620,00, pagou a terceira R$  750,00. Qual o valor da quarta prestação?  

50) Uma pessoa deposita R$ 600,00 num banco e, nos 4 meses seguintes, R$ 500,00 a mais que no 
mês anterior. Quanto depositou ao todo?  

51) Quantos anos decorreram desde do descobrimento do Brasil até a proclamação da República?  

52) A diferença entre dois números é 148 e o menor deles é 481. Qual é o número maior?  

53) Três alunos fizeram um trabalho. O primeiro escreveu 25 páginas; o segundo 8 páginas a menos 
que o primeiro e o terceiro 12 páginas a mais que o segundo. Quantas páginas foram escritas para o  
trabalho? 



54) Vendi uma mercadoria por R$ 175,00 com lucro de R$24,50, quanto paguei?  

55) Vovô completou 76 anos em 1952. Em que ano ele nasceu? E em que ano completou 50 anos?  

56) A soma de dois números é 180 e um deles é 42. Qual é o outro?  

57) Duas estantes têm a mesma quantidade de livros. Se passarmos 8 livros da primeira para a 
segunda, com quantos livros a segunda ficará a mais que a primeira?  

58) Uma pessoa recebeu R$ 820,00, pagou R$ 350,00 de aluguel, R$ 25,00 de luz, R$ 59,00 de água e  
R$ 120,00 de compra. Quanto sobrou de seu salário?  

59) Um livro tem 82 páginas com 35 linhas em cada uma. Quantas linhas têm este livro?  

60)  Um hotel tem 34 quartos, cada quarto tem 3 camas e cada cama tem 2 lençóis. Quantos lençóis 
são usados para cada troca de roupa neste hotel?  

61) Um frigorífico distribuiu igualmente 800 quilos de carne a 4 açougues. Quantos quilos de carne 
recebeu cada açougue?  

62) Uma editora distribui igualmente 80 livros entre 20 escolas. Cada escola redistribui os livros 
recebidos por 4 professores. Quantos livros cada professor recebeu?  

63) Numa escola são ministrados cursos de 4 séries, em 15 classes de cada série. Essas classes são 
orientadas por 20 psicólogas. Quantas classes orienta cada uma das psicólogas?  

64) A secretaria da saúde dispõe de 80000 doses de vacina para distribuir igualmente a 8 municípios. 
Se cada município dispõe de 4  postos de saúde, quantas doses de vacina receberá cada posto?  

65) Uma senhora dispõe de 4 caixas de lápis de cor com 36 lápis cada uma e vai distribuí-los entre 
seus sobrinhos, se cada um receberá 24 lápis. Quantos são os sobrinhos?  

66) Beto tinha 23 figurinhas. Num jogo, ganhou 2 figurinhas de cada um de seus 6 colegas e, depois 
comprou mais 10 figurinhas. Com quantas figurinhas Beto ficou?  

67) Uma fábrica possui 2 máquinas, cuja produção diária é de 450 e 1350 peças. A produção de 15 
dias foi vendida, em partes iguais, a 5 lojas. Quantas peças cada loja comprou?  

68) Um carpinteiro fez 15 cadeiras. Vendeu 3 a cada um de dois compradores. Quantas cadeiras ainda 
restam para vender?  

69) Duas fábricas fornecem 2000 uniformes cada uma para serem distribuídos igualmente entre os 
alunos de 3 escolas, que tem, respectivamente, 900, 500 e 600 alunos. Quantos uniformes cada aluno 
deve receber?  

70) Um quilo de bala custa R$ 5,40. Quantas balas há num quilo, se 5 balas custam R$ 0,27?  

71) Um feirante comprou 1000 ovos por R$ 184,00. A quanto deverá vender a dúzia de ovos para ter 
um lucro total de R$ 8,00, se 40 ovos foram quebrados no transporte?  

72) Um jornaleiro comprou 60 revistas por R$ 72,00. Teve que vende-las em promoção, em pacotes 
de 5, a R$ 5,50 cada um. Teve lucro ou prejuízo?  



73) Que alteração sofre um produto se multiplicarmos um fator por 2 e o outro fator por 3?  

74) Reparta 32 figurinhas entre dois garotos, de modo que um receba o triplo do outro.  

75) Quanto se pagará por 1 metro de tecido, se 12 metros custam R$ 67,20?  

76) A soma de dois números é 84 e o quociente exato do maior pelo menor é 6. Determine esses 
números.  

77) A diferença entre dois números é 75 e o quociente do maior pelo menor é 6. Determine esses 
números.  

78) Um fazendeiro comprou a mesma quantidade de bezerros e vacas por R$ 47600,00. Pagou R$ 
800,00 por um bezerro e R$ 2000,00 por uma vaca, quantos animais de cada espécie ele comprou?  

79) Quanto pagarei por 15 metros de um tecido, se 12 metros custam R$  300,00?  

80) Duas peças de tecido, de 25 metros cada uma, foram vendidas por R$ 800,00. Calcule o preço do 
metro de uma delas, sabendo que o metro da outra peça foi vendida por R$ 18,00.   

81) Uma empresa tem 1087 pessoas trabalhando na sua fábrica e 462 pessoas trabalhando no seu 
escritório. Quantas pessoas trabalham, ao todo, nessa empresa? 

82) Em uma escola, o início das aulas é às 13h 00min. Como cada aula tem 45 minutos de duração, a 
que horas termina a segunda aula?     

83) A eleição para prefeito de uma cidade apresentou o seguinte resultado: candidato vencedor obteve 
56275 votos o perdedor 109698 votos. Entre brancos e nulos, houve 23746 votos. Quantos eleitores 
votaram nessa eleição? 

84) Durante o ano de 2011, uma equipe de futebol venceu 49 partidas, empatou 18 partidas e perdeu 5 
partidas. Quantas partidas essa equipe disputou durante o ano de 2011?  

85) Em 1990 o Brasil vendeu para o exterior 283.356 veículos e, em 1991, essa venda foi de 345.760 
veículos. Quantos veículos o Brasil vendeu para o exterior nesses dois anos?  

86) Dona Maria comprou um aparelho de som por 719 reais e as caixas de som por 96 reais. Tendo 
pago 17 reais pela instalação, qual a quantia que ela gastou ?  

87) O estádio do Pacaembu, na cidade de São Paulo, tem capacidade para 40.000 pessoas. É também 
na cidade de São Paulo que se encontra o estádio do Morumbi que tem capacidade para 138.000 
pessoas. Para se ter uma ideia do tamanho do Morumbi, se colocarmos nele 40.000 pessoas ainda 
sobrarão muitos lugares. Quanto sobrarão?  

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

89) 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 DC10? 

90) 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?  


