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6.9.1b Problemas - Adição ou Subtração

1. Pedro e Iago colecionam cards de 

soldados. Pedro tem em sua coleção 871 

cards a menos que Iago. Se Iago tem 

1609, quantos cards Pedro tem?

6. Na segunda-feira uma loja de roupas 

vendeu 168 calças. Na quinta-feira ela 

vendeu 148. Quanto se vendeu de calças 

nessa loja de roupas nesses dois dias?

2. Kelly e Marli colecionam cards de 

bonecas. Kelly tem em sua coleção 479 

cards a mais que Marli. Se Kelly tem 962, 

quantos cards Marli tem?

7. Em março uma loja vendeu 163 tênis. 

Em maio ela vendeu 87. De quanto foi a 

diferença das vendas de tênis nessa loja 

nesses dois meses?

3. Na quarta-feira uma barraca de frutas 

vendeu 240 caixas de goiabas. Na quinta-

feira ela vendeu 182. Quanto se vendeu 

de caixas de goiabas nessa barraca de 

frutas nesses dois dias?

8. Joelma e Aline colecionam cartões de 

flores. Joelma tem em sua coleção 57 

cartões a mais que Aline. Se Aline tem 

75, quantos cartões Joelma tem?
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4. Na terça-feira uma loja de roupas 

vendeu 1166 . Na sexta-feira ela vendeu 

474. Quanto se vendeu nessa loja de 

roupas nesses dois dias?

9. Marco e Diogo colecionam figurinhas 

de aviões. Marco tem em sua coleção 

732 figurinhas a mais que Diogo. Se 

Marco tem 865, quantas figurinhas Diogo 

tem?

5. Na sexta-feira uma loja de roupas 

vendeu 101 . No Sábado ela vendeu 62. 

Quanto se vendeu nessa loja de roupas 

nesses dois dias?

10. Aline e Olga colecionam adesivos de 

princesas. Aline tem em sua coleção 62 

adesivos a menos que Olga. Se Olga tem 

78, quantos adesivos Aline tem?


