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6.2.17b Problemas Adicionar e Subtrair

1. Hugo recebeu R$ 1486,27 de salário comprou R$ 326,86 em roupas gastou R$

135,00 com sapatos, R$ 412,64 no mercado, R$ 23,70 na farmácia e pagou uma

dívida de R$ 184,00. Quanto sobrou do salário de Hugo?

2. Eva recebeu R$ 2320,00 de Gina, pagou R$ 1453,60 a Telma, emprestou R$

245,00 a Mirna, comprou R$ 243,65 em roupas, gastou R$ 77,28 em um passeio,

retirou R$ 86,00 para consertar o carro. Qual o saldo de Eva?

5. Um ônibus levando 36 passageiros pegou outros 8 e desembarcou 12, na parada

seguinte embarcaram 9 e desembarcaram 3, em outra parada subiram 10 e desceram

6, finalmente entraram 2 e saíram 13. Quantos passageiros restaram no ônibus?

3. Éder recebeu seu salário, pagou R$ 234,82 de dívidas, gastou R$ 88,21 na

farmácia, quitou R$ 618,95 de boletos, jogou R$ 16,50 na loteira, comprou R$ 212,10

em brindes e sobrou um saldo de R$ 725,65. Qual o salário de Éder?

6. Em uma escadaria numerada de 1 a 150, Janine está no degrau de número 52. Ela

desceu 34 e subiu 88, desceu 75 e subiu 28, desceu 91 e subiu 45, desceu 34 e subiu

31. Em qual degrau se encontra Janine?

4. Um motorista ao dirigir seu carro percorreu na primeira hora 68,22 km, na segunda

hora 65,54 km, na terceira hora 59,43 km, na quarta hora 65,18 km e na última hora

63,32 km. Quantos quilômetros andou o motorista?

7. Em um jogo de tabuleiro as casas estão numeradas de 1 a 180. Pablo iniciou o jogo

e avançou 56 casas. Recuou 32 e avançou 51, retornou 43 e progrediu 98, voltou 32 e

conseguiu mais 67, perdeu 12 e avançou 26. Em qual casa do tabuleiro está Pablo?

8. Bia tinha R$ 654,28 em sua conta bancária. Ela depositou R$ 453,54 e debitou R$

543,21. Creditou R$ 342,65 e debitou R$ 202,46. Depositou R$ 607,76 e retirou R$

480,14. Qual o saldo bancário que Bia tinha?
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