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) 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?
17) 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?
18) 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?
19) 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?
20) Um carpinteiro fez 15 cadeiras. Vendeu 3 a cada um de dois compradores.
Quantas cadeiras ainda restam para vender?
21) 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?
22) Um quilo de bala custa R$ 5,40. Quantas balas há num quilo, se 5 balas
custam R$ 0,27?

