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4. Um parque recebeu 2.487 estudantes 

do 6o. e 7o. anos. Se 1.620 são do 6o. 

ano, quantos são do 7o. ano?

9. Um frigorífico ao iniciar o dia tinha 

alguns frangos embalados. Ao final da 

manhã foram embalados outros 1.652 

frangos e assim o frigorífico ficou com 

2.574 frangos. Qual a quantidade de 

frangos que havia no início da manhã?

5. Um frigorífico ao iniciar o dia tinha 

alguns frangos embalados. Ao final da 

manhã foram embalados outros 1.916 

frangos e assim o frigorífico ficou com 

2.963 frangos. Qual a quantidade de 

frangos que havia no início da manhã?

10. Jorge tem R$ 3.726,00. Ele foi ao 

mercado e gastou R$ 1.484,00. No outro 

dia precisou comprar remédios e pagou 

a conta de R$ 147,00. Quantos reais 

sobrou para Jorge?

2. Nestor tem R$ 3.246,00. Ele foi ao 

mercado e gastou R$ 1.103,00. No outro 

dia precisou comprar remédios e pagou a 

conta de R$ 331,00. Quantos reais 

sobrou para Nestor?

7. Em uma escola, há 1.693 alunos no 

período diurno e 908 no noturno. 

Quantos alunos o período diurno tem a 

mais que o período noturno?

3. Em uma escola, há 1.975 alunos no 

período diurno e 973 no noturno. Quantos 

alunos o período diurno tem a mais que o 

período noturno?

8. Um parque recebeu 2.508 estudantes 

do 3o. e 4o. anos. Se 1.664 são do 3o. 

ano, quantos são do 4o. ano?
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6.9.13a Diferença no Parque, no Frigorífico e na Escola

1. Um frigorífico ao iniciar o dia tinha 

alguns frangos embalados. Ao final da 

manhã foram embalados outros 1.512 

frangos e assim o frigorífico ficou com 

2.420 frangos. Qual a quantidade de 

frangos que havia no início da manhã?

6. Éder tem R$ 2.665,00. Ele foi ao 

mercado e gastou R$ 759,00. No outro 

dia precisou comprar remédios e pagou 

a conta de R$ 310,00. Quantos reais 

sobrou para Éder?


