1) Arme e efetue as operações:
a) 237 + 98 =
b) 648 + 2334 =
c) 4040 + 404 =
d) 4620 + 1398 + 27 =
e) 3712 + 8109 + 105 + 79 =

b) Quantas peças a empresa produziu no semestre?
f) 256 – 84 =
g) 2711 – 348 =
h) 1768 – 999 =
i) 5043 – 2584 =
j) 8724 – 6193 =

k) 1.001-375=
9) 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 ?
10) Dom Pedro II, imperador do Brasil, faleceu em 1891 com 66 anos de idade.
Em que ano ele nasceu?

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

11) 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?

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

12) 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?

4) 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?

13) Um avião pode transportar 295 passageiros. Em determinado vôo, o avião está
transportando 209 passageiros. Quantas poltronas desse avião não estão ocupadas?
14) Se Antonio tem 518 selos e Pedro tem 702 selos, Quantos selos Pedro tem a
mais que Antonio?

5) 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?
6) 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?

15) Ézio tem 95 reais e quer comprar uma máquina fotográfica que custa 130 reais.
Quantos reais faltam para ele comprar a máquina?
16)De acordo com o Censo de 1980, a população de uma cidade era de 79.412
habitantes. Feito o Censo em 1991, verificou-se que a população dessa cidade
passou a ser de 94.070 habitantes. Qual foi o aumento da população dessa cidade
nesse período de tempo?

7) Uma escola funciona em dois turnos. No turno matutino há 1407 alunos e no
turno vespertino há 1825 alunos. Quantos alunos estudam nessa escola?
8) 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?

17)Uma industria, no final de 1991, tinha 10.635 empregados. No inicio de 1992
em virtude da crise econômica dispensou 1.880 funcionários. Com quantos
funcionários a indústria ficou?
18) Quantas unidades faltam a 499 para atingir 1 unidade de milhar?

