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Exercícios sobre operações com números naturais – 6º Ano – 2ª Etapa – Professora: Carla Jorge 

1) Resolva os problemas abaixo: 
 

a) A soma de três parcelas é 8740. A primeira parcela é 4319 e a segunda parcela 
é 1843. Determine a terceira parcela. 
 

b) Pensei em um número e dele subtraí 17. O resultado dividi por 7 e obtive como 
resultado 8, com resto 3. Em que número pensei? 
 

c) Olívia perguntou para Juliana qual é a idade de seu filho. Juliana respondei da 
seguinte maneira: Se adicionarmos 42 à idade de meu filho e, em seguida, 
multiplicarmos o resultado por 5, encontraremos 225. Qual é a idade do filho 
de Juliana? 
 

d) Maria estava andando de bicicleta em uma praça circular de 360 metros de 
comprimento. Sabendo que Maria deu 10 voltas completas e ainda pedalou mais 
200 metros, diga quantos metros Maria pedalou no total. 

 
e) A família de Cláudia foi passar o final de semana prolongado, pelo feriado de 1º 

de maio, em um hotel fazenda. Observe a tabela de preços das diárias deste 
hotel.  

 Preço por faixa 
etária 

Preços de 2ª feira a 5ª 
feira 

Preços de 6ª a domingo e 
feriado 

Criança até 3 anos Não paga Não paga 

Crianças de 4 a 12 anos R$ 70,00 R$ 85,00 

Pessoas com 13 anos em 
diante 

R$ 130,00 R$ 156,00 

Promoção do mês: Pessoas com mais de 65 anos pagam meia diária (metade do valor 

da diária).  

Para esta viagem foram Cláudia (que tem 13 anos), seu irmão Lucas (que tem 6 anos), 
sua irmãzinha Mariana (que tem 2 anos), sua avó (que tem 68 anos), seu pai (que tem 
43 anos) e sua mãe (que tem 40 anos). Sabendo que a família ficou no hotel por 3 dias 
(sábado, domingo e o feriado), quanto o pai de Cláudia pagou pela hospedagem de toda a 
família? 
 

f) Em uma apresentação de ginástica de uma escola, os participantes foram 
separados em grupos, todos com 10 meninas e 8 meninos. Qual foi o número 
total de participantes, sabendo que o número de meninos foi 56? 

 

 



g) Uma fábrica produziu 5258 pacotes de biscoitos em um só dia. Eles foram 
colocados em caixas, cada uma com 42 pacotes. Se a fábrica quiser completar 
mais uma caixa, terá que produzir quantos pacotes a mais 
 

h) Pedro e Sandro fizeram caminhada, sendo que Pedro caminhou com velocidade 
de 3 metros por segundo e Sandro com velocidade de 2 metros por segundo. 
Quantos metros Pedro caminhou a mais do que Sandro sabendo que ambos 
caminharam por 1 hora? 

 

i) Sebastião trabalha em uma empresa que paga 95 reais por dia de trabalho. No 
mês de março Sebastião trabalhou 20 dias. Nesse mês suas despesas foram: 
850 com aluguel, 225 reais com energia elétrica, 63 reais com água, 85 reais com 
telefone e 430 reais com compras no supermercado. Após pagar todas as contas, 
qual a quantia que sobrou para Sebastião no mês de março? 

 

j) Diego comprou em uma loja uma TV que custou R$ 1599,00, um micro-ondas 
que custou R$ 475,00 e uma geladeira que custou R$ 1.286,00. Ele deu uma 
entrada de 500,00 e pagou o restante em três prestações iguais. Calcule qual foi 
o valor de cada prestação. 

 

k) A soma das idades de dois amigos, Joaquim e Marcela, é de 90 anos. Joaquim 
tem 18 anos a mais que Marcela. Calcule a idade de cada um dos amigos. 

 
l) Abaixo está mostrada a quantidade de água que é desperdiçada com torneiras 

pingando durante um mês. 
 

 
Fonte: http://www.uniagua. org.br/publichtml/we bsite/default.asp?tp =3&pag=dicas.htm 

 
Considere cinco torneiras pingando, sendo duas com gotejamento rápido, uma com gotejamento 

contínuo e duas com gotejamento lento. Quantos litros de água são desperdiçados com as 

torneiras pingando durante um mês.  

 
 



m) Daniel fez uma tabela mostrando a quantidade de água que gastava em 
algumas de suas atividades domésticas. 
 

 
 

Sabendo que ele lava roupa 2 vezes por semana, toma 2 banho de 15 minutos por 

dia e lava o carro 1 vez por semana, calcule quantos litros de água Daniel consume 

na realização dessas atividades em 1 semana.  

 

n) Carlos comprou uma televisão no valor de R$ 1.950,00, dividido em 10 
prestações iguais. Ao pagar a 4º prestação, recebeu de presente de seu avô o 
restante do dinheiro para a quitação do aparelho. Quanto Carlos recebeu do seu 
avô?  

 
o) Glaucia comprou roupas, gastando um total de R$ 2.140,00. Deu R$ 340,00 de 

entrada e o restante da dívida ela pagará em 5 prestações mensais iguais sem 
juros. Qual será o valor de cada prestação? 

 
p) Para fazer uma sobremesa são usados 6 ovos, 3 colheres de manteiga, duas 

colheres de farinha e 15 tabletes de chocolate. Essa receita rende 8 porções. 
Qual será a quantidade de cada ingrediente usada no preparo de 24 porções? 
 

q) Um pasteleiro fez 89 pastéis de carne e 76 de queijo. Vendeu 135 pastéis. 
Quantos ainda não foram vendidos? 

 
r) A professora do 6º ano comprou 24 embalagens com 36 balas em cada. Ela vai 

dividi-las entre seus 18 alunos de tal modo que cada aluno receberá a mesma 
quantidade de balas. Quantas balas cada aluno irá receber? 

 
s) A idade de João é o resultada da expressão A e a idade de Marcos é o resultado 

da expressão B. A = {94 – 2 x [ (45 : 9 x 4) + (72 : 3 – 6)]}   e                      B = 23 
– {19 – 2 x [6 + (2 + 4) x 3] : 3}. Quem é o mais velho? 

 
t) Qual é a idade, hoje, de uma pessoa que nasceu em 23 de fevereiro de 1986? 

 
u) Cristina está lendo um livro de 225 páginas. Se ela ler mais 48 páginas, terá 

completado a leitura do livro. Quantas páginas desse livro Cristina já leu? 
 

v) Uma empresa faturou R$ 1.430.820,00 em 2014 e, em 2015, o seu faturamento 
foi de R$ 2.020.460,00. Em quantos reais aumentou o faturamento dessa 
empresa entre 2014 e 2015? 
 



w) Fernanda levou 3 horas para fazer 200 brigadeiros para a festa de aniversário de 
sua filha. Ela precisa de 600 doces. Se ela mantiver o mesmo ritmo, em quanto 
tempo, Fernanda fará os 600 doces? 
 

2) Em um auditório as cadeiras estão dispostas em 14 colunas e 15 linhas, como 
representa a foto abaixo. 

 

a) Quantas cadeiras há nesse 
auditório? 
 

b) Durante uma palestra nesse 
auditório estavam presentes 175 
pessoas sentadas. Quantas 
cadeiras ficaram vazias durante 
essa palestra? 

 

3) Duas pessoas, fazendo exercícios diários, partem simultaneamente de um mesmo 
ponto e, andado, contornam uma pista oval que circunda um jardim. Uma dessas 
pessoas dá uma volta completa em 12 minutos. A outra, andando mais devagar, leva 
20 minutos para completar a volta. Depois de quantos minutos essas duas pessoas 
voltarão a se encontrar no mesmo ponto de partida e quantas voltas cada uma terá 
dado até se encontrarem novamente? 
 

 
4) Complete o quadro: 

 

Potenciação Base Expoente Potência 

302    

31    

82    

34    

73    

152    

09    

16    

105    

 

5) Complete as lacunas abaixo com >, < ou =. Justifique sua resposta com cálculos. 

a) 35 _______  3 . 5    b) 43 _______ 82     c) 33 ________ 25  d) 24 _________42 

 



6) Calcule: 
  

a) 46 + 10 + 24 = 

b) 32 + 18 + 25 + 15 = 

c) 13 + 34 + 127 + 6 =  

d) 34 – 14 + 10 – 5 + 7 = 

e) (10 – 4) – (9 – 8) + 3 =  

f) 25 – (3 + 2) + 5 + 3 – 1 = 

g) 5 + {10 + 2 – [5 + (4 – 1)]} – 7 = 

h) 23 – (10 + 7 – 5) + 8 + 7 – 10 = 

i) 53 + {80 + 121 – [30 + (50 – 40 + 12)] – 10} =  

j) { 12 + [ ( 9 – 2 ) – ( 5 – 3 ) ] + 14 } =  

k) 74 + {10 - [5 - (6 - 4)+1]} 

l) {42 + [(45 - 19) - (18 - 3) + 1] - (28 - 15) - 1} = 

m) (5+1)2 –  √25 x 6 = 

a) √81 + √36 = 

b) (8 : 2)3 – (7 – 2)2 = 

c) {22 x [6 – (√64 – 2) : 2] : 4}3 = 

d) (42 – 23) : (√9 x 4 : 6) =  

 


