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ESCOLA ________________________________________DATA:_____/_____/_____ 

PROF:______________________________________________TURMA:___________

NOME:_______________________________________________________________ 

Problemas de adição 

Leia e resolva os problemas a seguir. 

 

1.Daniel quer trocar a água do aquário, que tem capacidade de 260ml. Para isso ele 

quer utilizar duas destas jarras que estão cheias de água. Quais jarras ele poderá 

utilizar? Irá sobrar água? 

 

 

 

100 + 50 = _____ 

100 + 75  = _____ 

100 + _____ = _____ 

_____ + _____ = 250 

R:__________________________________________________________________

___________________________________________________________________ 

 

2.Ilma quer colocar duas destas estantes seguidas em um espaço de parede que 

mede 230 cm de largura. Quais estantes ela poderá colocar?  

 

 

 

 

 

 

Faça os cálculos para descobrir as possibilidades de solução. 

 

100 ml 50 ml 75 ml 200 ml 150 ml 
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a.125 + 150 =  

b.125 + 65 =   

c.125 + 90 =   

d.125 + 175 =  

e.150 + 65 =  

f.150 + 90 =  

g.150 + 75 =  

h.65 + 90 =  

i.65 + 175 =  

j.90 + 175 =  

R:_________________________________________________________________ 

3.Para alimentar os ursos de um zoológico , são necessários, 

diariamente, 95 quilogramas de vegetais e 87 quilogramas de frutas. 

Quantos quilogramas de alimento comem no total, diariamente, os 

ursos? Calcule. 

 

Resposta: Eles comem, diariamente, _____ quilogramas de comida. 

 

4.Um mergulhador fez três mergulhos, um de 83 minutos, outro de 20 minutos e 

outro de 57 minutos. Quanto tempo ele mergulhou no total? 

 

R:Ele mergulhou _____  minutos. 

 

5.Na campanha de doação de leite materno, coletamos 45 litros na segunda-feira, 33 

litros na terça-feira e 54 litros na quarta-feira. Quantos litros de leite coletamos no 

total? 

 

R: Coletamos no total _____ litros de leite. 

6.Um cientista estava pesquisando os seres vivos que vivem em uma região da 

floresta Amazônica. Lá existem 785 espécies animais e 1.562 espécies de plantas. 

Quantas espécies de seres vivos, no total, há nessa região da floresta Amazônica? 

 

R: Nessa região pesquisada da floresta Amazônica , há um total de  _______seres 

vivos. 


