
 

Lista de Exercícios de Adição e Subtração de números Naturais
 

Olá turma, tudo bem? Espero que estejam bem e se cuidando.

Essas questões ajudam a compreensão e fixação do conteúdo de Adição e Subtração 

denúmeros naturais, por isso devem ser feitos no 

abraço! 
 

1)Em uma compra paguei R$ 540,00 de entrada e mais duas prestações, a primeira de R$ 315,00 
e a segunda de R$ 248,00. Qual foi o total da minha compra?

a) R$ 1.103,00 

b)R$ 1.040,00 

c) R$ 1.163,00 

d)R$ 1.248,00 

e)R$ 1.305,00 

2)Em uma Escola há 2837 alunos. Se forem matriculados 158 novos alunos, qual o total de 
alunos que a escola passará a ter

a) 2976 

b) 2904 

c) 2995 

d) 2975 

e) 2969 

3) Pedro tinha 800 figurinhas, perdeu 259 figurinhas em uma aposta, com quantas fi
ficou? 

a)340 

b)541 

c)489 

d)497 

e)561 
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4)Ângela tem 19 anos em 2011,em que ano ela nasceu? 

a)1990 
b)1997 
c)1992 
d)1994 
e)1995 

 

a)16.328 

b)16 .681 

c) 15.983 

d)16.493 

e)15.891 

 

6. Abaixo está representada uma subtração: 

 

 

7. Observe o quadro de um jogo e responda: 

 



 

a)Quantos pontos Sílvia fez no jogo? 

b)Quantos pontos Carlos fez na 1ª Etapa? 

c)Quantos pontos Maria fez na 2ª Etapa? 

d)Quantos pontos fizeram na 1ª Etapa? 

 

8.Meire, Maria e Mara colecionam selos. Hoje Meire tem 13 selos, Maria tem o triplo dessa 
quantidade, e Mara tem o quíntuplo do que tem Maria.Quantos selos tem Mara? 

 

 

a) 189 
b) 167 
c) 183 
d) 195 
e) 178 

 


