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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

 

Atividade de Matemática situações problemas II 

1.Resolva os problemas e marque um (X) na alternativa correta. 

A papelaria da cidade de Pedro estava fazendo uma promoção para a volta às aulas. 

A mãe de Pedro foi fazer a compra de seus materiais. Como ela é dona de uma loja 

de R$ 1,99 ela aproveitou a promoção e comprou 789 lápis, 149 borrachas e 257 

apontadores para repor o estoque de sua loja. Quantos objetos a mãe de Pedro 

comprou? 

(A) 1849 

(B)1564 

(C)1195 

(D)1295 

2.Paulina quer comprar uma camiseta e uma calça jeans que custará R$ 56, 00 reias 

no total. Ela olhou na carteira e só tinha R$ 18, 00 reais. Quantos reais estão faltando 

para ela comprar a camiseta e a calça? 

(A) R$ 40, 00 

(B) R$ 22, 00 

(C) R$ 38, 00 

(D) R$ 28, 00 

3.Josefina comprou 7 dúzias de ovos no mercado. Quantos ovos ela comprou? 

(A) 55 

(B) 84 

(C) 36 

(D) 46 

4.Na escola Pedro Álvares Cabral estão matriculados 683 alunos. Mas como ontem 

estava chovendo faltaram 129 crianças. Quantas crianças compareceram a aula 

ontem? 

(A) 537 

(B) 615 

(C) 554 

    (D) 555 
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5.Ontem no meu jardim, apareceram 45 abelhas e elas tinham 6 perninhas cada 

uma. Qual é o total de perninhas das abelhas? 

(A) 232 

(B) 215 

(C) 270 

    (D) 186 

6.Matheus tem 843 figurinhas e seu primo Cristiano tem 125. Quantas figurinhas eles 

têm ao todo? 

(A) 432 

(B) 515 

(C) 968 

    (D) 186 

7.Uma manicure fez 452 unhas e 663 cabelo em uma semana. Quantas unhas e 

cabelos ela fez no total? 

(A) 1115 

(B) 1515 

(C) 1968 

    (D) 1186 

8.Kátia foi ao mercado e comprou 23  laranjas, 12 maçãs e 15 pêssegos. Quantas 

frutas ela comprou no total? 

(A) 50 

(B) 45 

(C) 35 

    (D) 86 

 

 

 

 

 

 


