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Escola:____________________________________________________________ 
Professor(a):_______________________________Turma:_________Turno:____ 
Aluno:____________________________________________________________ 

 
Situações Problemas de Soma 5 ano 

 
1. Henrique tinha 35 selos colados em seu álbum. Clarinha tinha 15 a mais que               
Henrique. Quantos selos Clarinha tinha em seu álbum? 
(A) 20 
(B) 52 
(C) 59 
(D) 50 
 
2. Romário necessita comprar o material  escolar mostrado abaixo, 
Ele pretende fazer a compra em duas vezes. Quanto será? 
CADERNO R$ 15,00 LÁPIS R$ 8,00 BOLSA R$ 25,00

APONTADOR E BORRACHA R$ 1,00 
 
(a) R$ 49,00  
(b) R$ 50,00  
(c) R$ 24,00  
(d) R$ 18,60 
 
3. Um computador custa aproximadamente R$ 2.174. A escola José Pacheco vai            
comprar dois. Quanto a Escola irá gastar? 
(a) R$ 4370,00  
(b) 4320,00  
(c) 4.348,00  
(d) 4375,00 
 
4. Maria está arrumando suas fotos no álbum. De manhã ela colou 64 fotos e a                
tarde, colocou as 106 fotos restantes. Quantas fotos Maria tinha para colar? 
(A) 167  
(B) 168  
(C) 169  
(D) 170  
(E) 165 
 
5. Carlos Victor tem 35 carrinhos. João Martins tem 16 carrinhos. Quantos carrinhos             
Carlos Victor tem a mais que João Martins? 
(A) 19 carrinhos 
(B) 21 carrinhos 

  (C)  carrinhos 
(D)20 carrinhos 
 
6. Qual o resultado da operação 216+209 
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(A)435 
(B)425 
(C)415 
(D)422 
 
7. João, Luiza e Paulo são irmãos. João tem 20 anos, Luiza 15 e Paulo 10. Qual é                  
soma das idades dos irmãos.  
(A)35 
(B) 30 
(C) 45 
(D)20 
(E) 18 
 
8. Joel irá comprar uma bicicleta. Economizou durante 3 meses, no 1º primeiro mês              
economizou R$ 50,00, no 2º R$ 25,00 e no 3º R$ 100,00, todos esses valores são                
da mesada que recebe todo mês.Quanto ele já economizou para comprar a            
bicicleta? 
(A)150 reais 
(B)175 reais 
(C)200 reais 
(D)100 reais 
(E)200 reais 
  
9. Numa caixa forma retiradas várias camisas. No primeiro lote foram retiradas 20 ,              
no 2º lote foram 10 e no 3º lote foram 40. Quantas camisas foram retiradas no total? 
(A)50 
(B)30 
(C)70 
(D)100 
(E)60 
 
10. Alberto foi comprar mantimentos para casa . Na hora de pagar deu para o caixa,                
3 notas de 10 reais, 1 nota de 50 e 3 notas de 100 reais. Quanto ele deu de dinheiro                    
para o caixa? 
(A)300 reais 
(B)400 reais 
(C)360 reais 
(D)340 reais. 
(E)380 reais 
 
11. Na escola há 4 turmas de 5º série. Na 5º A são 30 alunos, na 5ºB são 25 alunos                    
, na 5º C são 25 alunos, na 5º D 20 alunos. Quantos alunos há na escola de 5º                   
série? 
(A)80 
(B)70 
(C)100 
(D)90 
(E)200 
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