1) Marcelo tem 275 chaveiros. Felipe tem 187 a mais que Marcelo. Sandro
tem 383. Quantos chaveiros os três meninos têm juntos?

14) Tenho de pagar 2 dívidas, uma de R$58,00 e outra de R$89,00. Quanto
falta se já possuo R$120,00?

2) Um feirante comprou 8 centenas de laranjas, 2 centos e meio de mangas
e 670 abacaxis para vender na feira. Quantas frutas o feirante comprou?

15) Pedro tem 1972 bolinhas. Maria tem 380 bolinhas a menos que Pedro.
Quantas bolinhas têm os 2 juntos?

3) Anita nasceu em 1986. Em que ano ela fará 30 anos?

16) Em que ano completou 32 anos uma pessoa que fez 48 anos em 1999?

4) Numa campanha, foram arrecadadas 4830 camisas, 2670 calças e 1516
vestidos. Quantas peças de roupa foram arrecadas?

17) Em uma estante cabem 450 livros. Eu coloquei 162 e minha irmã 184.
Quantos livros faltam para completa a estante?

5) No dia das crianças, papai distribuiu 370 bonecas, 480 carrinhos e 890
bolas. Quantos brinquedos papai distribuiu?

18) Um pipoqueiro fez 450 sacos de pipocas doces e 580 sacos de pipocas
salgadas. Vendeu 336 sacos de pipocas doces e 265 sacos de pipocas
salgadas. Quantos sacos de pipocas sobraram?

6) Luciano nasceu em 1972 e tem um irmão 7 anos mais velho. Em que ano
nasceu o irmão de Luciano?
7) Um vendedor de furtas saiu de casa pela manhã com 350 bananas e, ao
voltar, trazia 70. Quantas bananas vendeu?
8) Para fazer uma viagem, uma pessoa saiu de casa às 8 horas e chegou ao
seu destino às 17 horas do mesmo dia. Quanto tempo durou a viagem?
9) Em 1994, Rosa completou 33 anos. Em que ano ela nasceu?
10) Jair tem 680 bolas de gude e José tem 120. Quantas bolas de gude Jair
tem a mais que José?

19) Juliana tem 210 figurinhas. Carla tem 36 figurinhas a mais do que
Juliana e Sílvia tem 75 figurinhas a menos que Carla. Quantas figurinhas
Sílvia tem?
20) Mamãe comprou 45 bandeirinhas vermelhas e 38 azuis. Quantas
bandeirinhas faltam para completar um cento?
21) A professora de língua Portuguesa indicou aos alunos do 6º ano os
livros que eles deverão ler no primeiro bimestre do ano letivo, o primeiro
tem 87 páginas e o segundo têm 123 páginas. Nesses dois livros, quantas
páginas, ao todo, os alunos vão ler?

11) Numa livraria havia 586 livros de poesia. Foram vendidos 283. Quantos
livros ainda não foram vendidos?

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

12) Pedro tem 8 anos e seu pai tem 36. A idade da mãe é a diferença entre
idade do pai e a do filho. Qual é a idade da mãe de Pedro?

23) 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?

13) Numa escola havia 1400 alunos, sendo 380 no primeiro período e 430
no segundo. Quantos alunos havia do terceiro período?

24) A eleição para prefeito de uma cidade apresentou o seguinte resultado:
candidato vencedor obteve 109698 votos o perdedor 56275 votos. Entre
brancos e nulos, houve 23746 votos. Quantos eleitores votaram nessa
eleição?
25) 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?
26) 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?
27) 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 ?
28) 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?
29)Dom Pedro II, imperador do Brasil, faleceu em 1891 com 66 anos de
idade. Em que ano ele nasceu?
30)Um avião Boeing 747 pode transportar 370 passageiros e um avião DC10 pode transportar 285 passageiros. Quantos passageiros o Boeing 747
pode transportar a mais que o DC10?

