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 Atividade sobre Subtração  
 
Questão 1. Noah comprou flores para a mamãe. as         
flores custaram 27,00 reais. Ele pagou com uma        
cédula de 50,00. 

 
 Quanto recebeu de troco? 
(A) 13 reais  
(B) 23 reais  
(C) 33 reais 
(D) 43 reais 
 
Questão 2. No parquinho estavam 20 crianças       
jogando e brincando. Foram embora 6 crianças.       
Quantas crianças ficaram ao todo no parquinho? 
 

 
(A) 10 crianças  
(B) 12 crianças  
(C) 14 crianças  
(D) 16 crianças  
 
Questão 3. Na sala de aula da professora sueli tem          
26 alunos. Desses 15 são meninos.Quantas são as        
meninas? 

 
(A) 9 meninas 
(B) 10 meninas 
(C) 11 meninas 
(D) 12 meninas 
 
Questão 4. Seu Pedro vende coxinhas. Ele preparou        
170 coxinhas para vender na praça durante o dia. Ao          
final da tarde seu Pedro ainda tinha 43 coxinhas para          
vender.Quantas coxinhas ele conseguiu vender     
nesse dia? 

 
(A) 130 coxinhas 
(B) 127 coxinhas 
(C) 125 coxinhas 
(D) 120 coxinhas 
 
Questão 5. Manoel recebeu seu salário de 485,00        
reais. Ele fez a feira com 296,00 reais e guardou o           
resto do salário. Quantos reais Manoel guardou? 
 
(A) 180 
(B) 190 
(C) 195 
(D) 189 
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Questão 6. Pedrinho comprou um carretel de linha        
com 182 metros de linha.para soltar sua pipa,        
pedrinho usou 75 metros de linha. Quantos metros de         
linha ainda restam no carretel?  
 
(A) 105 metros 
(B) 106 metros 
(C) 107 metros 
(D) 108 metros 
 
Questão 7. Ao comprar uma bermuda gabriel gastou        
27 reais. ele levou uma nota de 50. Quantos reais ele           
recebeu de troco? 
 
(A) 20 reais 
(B) 23 reais 
(C) 25 reais  
(D) 26 reais 
 
Questão 8. Joana pagou com duas notas de 50 reais          
o MP3 que comprou por 87 reais. Qual foi o toco em            
reais que Joana recebeu?  
 
(A) 16 reais  
(B) 15 reais 
(C) 14 reais 
(D) 13 reais 
 
Questão 9.Carlos ganhou 79 reais e pagou uma 
conta de 40 reais. Quanto de dinheiro ele ainda tem? 
 
(A) 29 
(B) 39 
(C) 49 
(D) 59 
 
Questão 10. Maria tem 18 bolachas ela deu 5 para 
seu irmão. Com quantas ela ficou? 
 
(A) 3 bolachas 
(B) 6 bolachas 
(C) 12 bolachas 
(D) 13 bolachas 
 
 
GABARITO 
 
CLIQUE AQUI  
 

 
Nossos Sites e Blogs na Área de Educação: 
 
Concursos e Seleções  
https://questoesconcursopedagogia.com.br/ 
 
Materiais de Sala de Aula - 1 ao 5 ano 
https://desafiosmate.com.br/ 
 
Cursos Gratuitos de Aperfeiçoamento e 
Qualificação 
https://superpreparadocursos.com.br/ 
 
 

 
Nossas Mídias 
Página no Facebook:  
https://www.facebook.com/desafiosmatematicoss
aladeaula/ 
 
Nosso Grupo no Facebook 
https://www.facebook.com/groups/4678144699280
14/ 
 
Nosso Canal no Youtube: 
https://www.youtube.com/channel/UCZ3D5VBLZW
1lacEE89nMJgg 
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