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Atividade sobre Problema de adição com números naturais. 
 
Questão 1. Dona Lúcia é uma ótima doceira. Para         
entregar uma encomenda, ela fez dois pacotes. No        
primeiro havia 93 doces. No segundo, havia 47 doces         
a mais que o primeiro.Qual a quantidade de doces         
feitos para essa encomenda?  
 
(A) 147 
(B) 137 
(C) 127 
(D)  117 
 
Questão 2. Um estacionamento já tem 237 carros        
estacionados.Chegaram mais 129. Quantos carros     
este estacionamento tem no total? 
 
(A) 266 
(B) 366 
(C) 466 
(D) 566 
 
Questão 3. Os alunos da cidade onde vania estuda         
decidiram plantar 1750 árvores nas praças da cidade.        
Os alunos de outra escola vão plantar 690 árvores a          
mais. quantas árvores eles vão plantar?  
 
(A) 1240 
(B) 3240 
(C) 2250 
(D) 2240 
 
Questão 4. O carteiro da cidade onde marcelo veve         
já distribuiu 3529 convites para a festa da cidade. e          
vai entregar mais 696.Quantos convites ele entregará       
no final?  
 
(A) 2225 
(B) 3225 
(C) 4225 
(D) 5525 

Questão 5. Se o quilo de peixe custa R$ 3,49 qual é            
o preço de 2 quilos desse mesmo peixe?  
 
(A) 2,98 
(B) 3,90 
(C) 5,90 
(D) 6,98 
 
Questão 6. A escola possuía 1 600 reais para a          
reforma da quadra. Com a festa, conseguiu arrecadar        
mais 2 100 reais. Quantos reais a escola possui         
agora?  
 
(A) 3 700 
(B) 4 700 
(C) 5 700 
(D) 8 700 
 
Questão 7. Num trem de ferro viajam 252        
passageiros em pé e 180 sentados. Quantos       
passageiros há no trem?  
 
(A) 132 
(B) 142 
(C) 432 
(D) 433 
 
Questão 8. Uma Farmácia vendeu 152 caixas de        
remédio na segunda-feira, 96 caixa de remédio na        
terça-feira. Quantas caixas de remédio foram      
vendidas nos dois dias?  
 
(A) 148 
(B) 248 
(C) 348 
(D) 448 
 
Questão 9. Uma indústria tem 3 027 funcionários,        
que trabalham durante o dia, e 1 203 funcionário que          
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trabalham a noite.Quantos funcionários tem essa      
fábrica?  
 
(A) 2 230 
(B) 3 123 
(C) 4 230 
(D) 4 132 
 
Questão 10. Uma Fábrica de Iogurte tem 327        
funcionários, que trabalham durante o dia, e 203        
funcionário que trabalham a noite. Quantos      
funcionários tem essa fábrica?  
 
(A) 530 
(B) 630 
(C) 730 
(D) 830 
 
 
 
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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