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Exercícios Adição e Subtração 

1. Havia 130 g de sal no pote. Usei um pouco e deveriam sobrar 70 g; no entanto, ao tirar 

o sal do pote, derramei um pouco e, assim, sobraram apenas 50 g. Quanto sal eu derramei? 

Antes de fazer as contas, desenhe figuras que demonstrem o que está escrito no problema. 

 

Transcrição dos dados do problema em figuras/diagramas 

 

Uma forma de pensar a resolução do problema 

 

Da minha previsão, posso calcular a quantidade de sal que usei: 

130 g – 70 g = 60 g 

Portanto, usei 60 g de sal. 

 

O que aconteceu? Quando fui tirar o sal que precisava, uma parte do sal derramou. Como 

sobraram 50 g de sal e eu usei 60 g de sal, posso calcular a quantidade de sal que derramei, ou 

seja: 

130 g – 50 g – 60 g = 20 g 

Portanto, derramei 20 g de sal. 

 

Outra forma de pensar a resolução deste problema 

 

Segundo a minha previsão, deveriam sobrar 70 g de sal. No entanto, ao tirar o sal do pote, 

derramei uma certa quantidade e me restaram 50 g. Assim, posso calcular a quantidade que 

derramei fazendo: 

70 g – 50 g = 20 g 

Portanto, derramei 20 g de sal. 

 

Você pensou de um jeito diferente? Que bom!! Existem outras maneiras de resolver esse 

problema. Não se prenda às possibilidades apresentadas. 
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2. Eu tinha 347 amigos no Facebook e decidi atualizá-lo. Criei um grupo chamado 

“Melhores amigos”, no qual coloquei 54 pessoas, e um grupo chamado “Amigos”, no qual 

coloquei o restante das pessoas. No final da atualização, descartei 145 amigos. Quantos 

pessoas ficaram alocadas no meu grupo de “Amigos” no Facebook? 

 

Colocando a situação do problema em um diagrama fica mais fácil entender a conta que é 

preciso fazer para encontrar o número de pessoas que classifiquei como “Amigos”.  

Veja um possível diagrama: 

 

 

Ou seja: 

347 pessoas – 54 pessoas – 145 pessoas = 148 pessoas  

estão no meu grupo de “Amigos”  
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3. Tenho de pegar uma folha de papel que se encontra sobre uma caixa que está em cima 

do armário. Como não alcanço o a folha, vou utilizar um banquinho de 60 cm de altura para 

me auxiliar. Sobre o banquinho minha cabeça atinge exatamente a altura em que a folha se 

encontra. Sabendo que tenho 1,72 m e que a caixa tem 25 cm de altura, encontre a altura do 

armário. 

 

Transcrição dos dados do problema em figuras/diagramas 

 

Uma forma de pensar a resolução do problema 

 

Em cima do banquinho minha cabeça atinge a altura de 

1,72 m + 60 cm. 

Para fazer essa conta é necessário converter as unidades, já que minha altura está em metro e 

o a altura do banquinho em centímetro. Então: 

172 cm + 60 cm = 232 cm 

 

Se subtrairmos desse resultado a altura da caixa, conseguiremos a altura do armário: 

232 cm – 25 cm = 207 cm ou 2,07 m (dois metros e sete centímetros) 

 

Outra forma de pensar a resolução deste problema 

 

Se a folha de papel estivesse em cima do armário e não da caixa eu teria de subir em um 

banquinho menor para alcançá-la. A altura desse banquinho corresponderia à diferença entre 

os 60 cm do primeiro banquinho e a altura da caixa: 

60 cm – 25 cm = 35 cm 

Se eu subisse num banquinho com 35 cm, minha cabeça estaria na mesma altura do armário. 

Então a altura do armário é: 

35 cm + 1,72 m 
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Para fazer essa conta é necessário converter as unidades, já que minha altura está em metro e 

o a altura do banquinho em centímetro. Então: 

35 cm + 172 cm = 207 cm ou 2,07 m (dois metros e sete centímetros) 

 

Pensou de outro jeito? Ótimo! Existem outras formas além dessas. 
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4. Minha bolsa estava pesando 2 kg. Tirei da bolsa o meu molho de chaves, que pesa 715 

g, e entreguei a meu marido. Ele me deu o celular que guardei na bolsa. Minha bolsa passou a 

pesar 1,44 kg. Qual o peso do celular? 

 

Transcrição dos dados do problema em figuras/diagramas 

 

Uma forma de pensar a resolução do problema 

 

O peso da bolsa sem o celular e sem a chave pode ser obtido subtraindo o peso do molho de 

chaves (715 g) do peso da bolsa em situação inicial (2 kg): 

2 kg – 715 g = 2 000 g – 715 g = 1 285 g (ou 1,285 kg) 

 

Após colocar o celular dentro da bolsa ela passou a pesar 1,44 kg. Então o peso do celular pode 

ser calculado subtraindo o peso da bolsa obtido anteriormente (1, 285 kg) do peso final da 

bolsa (1,44 kg): 

1,44 kg – 1,285 kg = 0,155 kg (ou 155 g) 

 

Outra forma de pensar a resolução deste problema 

 

A diferença de peso da bolsa entre a situação inicial (2 kg) e a final (1,44 kg) ocorre porque o 

molho de chaves foi tirado da bolsa e o celular colocado dentro dela. Essa diferença é de: 

2 kg – 1,44 kg = 0,56 kg (ou 560 g) 

 

Essa deve ser exatamente a mesma diferença entre o molho de chaves e o celular. Como o 

peso da bolsa diminuiu entre a situação inicial e a final, concluímos que o molho de chaves é 

mais pesado que o celular. Assim o peso do celular deve ser a diferença entre o peso acima e o 

peso do molho de chaves: 

715 g – 560 g = 155 g 
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5. (Desafio) Invente problemas que possam ser resolvidos com as contas de a) a e). 

Escreva um problema para cada expressão usando diferentes contextos, isto é, um para o a), 

um para o b), e assim por diante.  Elabore os problemas usando unidades como real (R$), 

quilograma (kg), grama (g), litro (L), quilômetro (km), metro (m), etc. 

 

a) 380 + 170 – 350 = 

b) 120 + 30 – 100 = 

c) 300 – 100 – 150 = 

d) 900 – 60 + 40 = 

e) 26 – 5 + 10 = 
 

Veja a seguir dois exemplos de exercícios com a expressão do item  

a) 380 + 170 – 350 = 200. 

 

1º exemplo: Misturei 380 g de farinha de trigo com 170 g de amido de milho para fazer 

panquecas. Usei parte dessa mistura para fazer uma receita hoje e guardei o restante para 

repetir a receita futuramente. Sabendo que guardei 350 g da mistura, quanto usei para fazer a 

receita hoje? Resposta: 200 g. 

 

2º exemplo: Na semana passada fui à padaria e o atendente não tinha troco. Então deixei R$ 

3,50 como crédito para contas futuras. Hoje voltei à padaria e comprei 1 L de leite por R$ 3,80. 

Usei o meu crédito. Ao sair da padaria lembrei que tinha de comprar pão. O pão custou R$ 

1,70. Quanto tive de pagar? Resposta: R$ 2,00 ou 200 centavos. 

 

  



 
 

Reiko Isuyama & Associados - Todos os direitos reservados. 

 

6. Considerando que 1 hora é igual a 60 minutos, calcule: 

 

a) 2 horas + 5 horas = 

b) 12 horas – 7 horas = 

c) 2 horas e 30 minutos + 1 hora e 15 minutos = 

d) 13 horas e 40 minutos + 5 horas e 50 minutos = 

e) 1 hora e 10 minutos + 55 minutos = 

f) 1 hora e 10 minutos – 55 minutos = 

 

 

 

Para fazer as contas você terá de converter horas em 
minutos ou minutos em horas. Veja o item d) por exemplo: 
 
13 horas e 40 minutos + 5 horas e 50 minutos 
 

 

 

Uma maneira de pensar o problema é somar as horas e os minutos separadamente. Então 

teríamos: 

 

 13 horas + 5 horas = 18 horas 

 40 minutos + 50 minutos = 90 minutos 

 

Mas 90 minutos são mais que 1 hora, certo?  

 

 90 minutos = 60 minutos + 30 minutos  

Como 60 minutos são 1 hora, então:  

 90 minutos são 1 hora e 30 minutos  

Essa 1 hora pode ser somada às 18 horas resultantes da soma das horas. 

 

Finalmente chegamos a:  

 

 13 horas e 40 minutos + 5 horas e 50 minutos =  

 

18 horas + 1 hora e 30 minutos = 19 horas e 30 minutos 
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Respostas: 

a) 7 horas 

b) 5 horas 

c) 3 horas e 45 minutos 

d) 19 horas e 30 minutos 

e) 2 horas e 5 minutos 

f) 15 minutos 
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7. Antônia está muito animada com as férias, pois vai viajar para Munique, na Alemanha. 

Ela sairá de São Paulo às 16horas e 45minutos e o tempo previsto do voo é de 12 horas e 15 

minutos. 

a) Determine a que horas Antônia chegará a Munique, considerando o horário de São 

Paulo. 

b) A Alemanha, assim como o Brasil, adota o horário de verão. Por isso, em dezembro 

os relógios em Munique estão 3 horas à frente dos relógios em São Paulo e em 

julho a diferença é de 5 horas. A que horas Antônia desembarcará em Munique se 

viajar em dezembro? E se viajar em julho? 

ITEM a) 
 

 
Uma forma de pensar a resolução deste item 

Antônia saiu de São Paulo 16 horas 45 minutos 

O voo durou 12 horas 15 minutos 

 + + 

Antônia chegou a Munique  28 horas 60 minutos 

 

Sabemos que 60 minutos equivalem a 1 hora. Então Antônia chegou a Munique às 28 horas + 1 

hora = 29 horas. Como às 24 horas o dia muda, ela chegou a Munique às 29 horas – 24 horas = 

5 horas da manhã do dia seguinte. 

Outra forma de pensar a resolução deste item 

Sabemos que às 24 horas o dia muda. Como Antônia saiu às 16 horas e 45 minutos, faltavam 7 

horas e 15 minutos para o dia mudar. Como a viagem durou 12 horas e 15 minutos, restavam 

apenas 5 horas de viagem quando o dia mudou. Portanto, ela chegou a Munique às 5 horas da 

manhã do dia seguinte. 

 

Da saída até mudar o dia: 

24 horas – 16 horas e 45 minutos = 7 horas e 15 minutos 

 

Tempo restante de viagem depois que o dia mudou: 

12 horas e 15 minutos – 7 horas e 15 minutos = 5 horas 

 

 

Mais uma forma de pensar a resolução deste item 

 

Antônia saiu à tarde e viajou pouco mais de 12 horas. Ela chegará, portanto, no dia seguinte, 

12 horas depois. Como saiu às 16 horas da tarde, chegará às 4 da manhã. Isso considerando 

exclusivamente as horas. Quando ela saiu já haviam passado 45 minutos da hora cheia e a 

viagem durou 12 horas e 15 minutos. Somando os minutos concluímos que teremos de somar 

mais 60 minutos à hora de chegada, ou seja, 1 hora a mais: 5 horas da manhã. 
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16 horas da tarde                                                                     4 horas da manhã 

 

45 minutos + 15 minutos = 60 minutos = 1 hora 

 

Portanto, 4 horas + 1 hora = 5 horas da manhã. 

 

ITEM b) 

 

Uma forma de pensar a resolução deste item 

Na chegada 

 

 

 

 

  

Metade de um dia  
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8. Meu amigo e eu participamos de uma maratona. Eu cheguei em 4º lugar e meu amigo 

em 24º. Quantas pessoas chegaram ao final da corrida entre meu amigo e eu? 

 

Conte! São 19 pessoas entre meu amigo e eu. Note que a minha posição e a do meu amigo não 

devem entrar na contagem. Por isso não podemos simplesmente subtrair as ordens de 

chegada de cada um de nós. 
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9. (Teste de múltipla escolha) Uma bacia contém 2,5 litros de água a uma temperatura de 

50 oC. Se adicionarmos a mesma quantidade de água na bacia a uma temperatura de 4 oC a 

temperatura e a quantidade de água na bacia passarão a ser respectivamente: 

a) 54 oC; 4,10 L. 

b) 54 oC; 5 L. 

c) entre 4 oC e 50 oC; 4,10 L. 

d) entre 4 oC e 50 oC; 5 L.  

Transcrição dos dados do problema em figuras/diagramas 

 

Uma forma de pensar a resolução deste problema 

Neste problema estamos considerando variações no volume de água e na temperatura da 

água. Essas grandezas (volume e temperatura) são diferentes e não interferem uma na outra e 

podem, portanto, ser consideradas separadamente. Vamos começar pelo volume. 

Volume: Havia 2,5 L de água na bacia. Se adicionarmos a mesma quantidade de água na bacia, 

teremos o dobro da quantidade inicial, ou seja: 

2,5 L de água + 2,5 L de água = 5 L de água 

Temperatura: A água estava a 50 oC. Se adicionarmos água à mesma temperatura, sabemos, 

pela nossa experiência do dia a dia, que a temperatura da água não se alterará, não é mesmo? 

Isso significa que a temperatura é uma medida não contável; por isso não é possível efetuar 

uma soma, mesmo que a unidade de medida seja a mesma. 

Se adicionarmos uma água mais fria (4 oC) a uma mais quente (50 oC), a. temperatura final não 

será tão quente como a inicial e nem tão fria quanto a temperatura da água adicionada. Ou 

seja, a temperatura final da água estará entre as duas temperaturas. 

Portanto, a resposta correta é item d) Temperatura entre 4 oC e 50 oC e volume igual a 5 L. 
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10. Uma piscina semiolímpica tem 25 m de comprimento. Dizemos que o nadador cumpre 

1 chegada quando percorre 50 m: 25 m indo de um lado a outro da piscina e mais 25 m 

voltando. Márcio é muito disciplinado em seu treino diário. Seu professor deu o seguinte 

comando: “Você fará três chegadas em três estilos diferentes de nado: vai peito, volta costa, 

vai costa e volta crawl, vai crawl e volta peito.”. Márcio começou a nadar. Foi peito, voltou 

costa, foi costa e voltou crawl, foi crawl, mas, ao voltar, teve uma câimbra e interrompeu o 

treino. Sabendo que Márcio nadou ao todo 137,5 m, calcule:  

 

a) quantos metros ele nadou na modalidade peito; 

b) quantas chegadas ele nadou na modalidade costa; 

c) quantas chegadas ele nadou na modalidade peito. 

 

Transcrição dos dados do problema em figuras/diagramas 

 

 
 

ITEM a) 

Uma forma de pensar a resolução deste item  

Note que Márcio começou o treino percorrendo 25 m de nado peito e terminaria percorrendo 

também 25 m de nado peito, mas teve a câimbra na última volta. É preciso então descobrir 

quanto ele nadou na última volta. 

O problema diz que ao todo ele nadou 137,5 m. Então podemos escrever: 

137,5 m de nado – 25 m de nado – 25 m de nado – 25 m de nado – 25 m de nado – 25 m de 

nado = 12,5 m de nado 

Observação: Note que estamos trabalhando com o conjunto “metros de nado” para poder 

somar todos os estilos. 

? 
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Como a última volta foi de nado peito, Márcio fez 12,5 m de nado peito.  

Adicionando aos 25 m da 1ª volta, temos: 

12,5 m de nado peito + 25 m de nado peito = 37,5 m de nado peito 

 

Outra forma de pensar a resolução deste item 

Como estamos interessados apenas no nado peito, vamos subtrair da distância total que 

Márcio percorreu todos os outros estilos que não o peito: 

Nado costa: 25 m de nado costa + 25 m de nado costa = 50 m de nado costa 

Nado crawl: 25 m de nado crawl + 25 m de nado crawl = 50 m de nado crawl 

Ou seja, são 100 m de nado. 

Observação: Note que, para somar, encontramos um mesmo conjunto “metros de nado”. 

Como Márcio nadou 137,5 m ao todo, então: 

137,5 m de nado – 100 m de nado = 37,5 m de nado 

Então podemos dizer que Márcio nadou 37,5 m de nado peito. 

ITEM b) 

Uma forma de pensar a resolução deste item 

Aqui estamos interessados em quantas chegadas e não em quantos metros. Veja que 

precisaremos prestar atenção em como a distância está sendo medida. O enunciado diz que 1 

chegada corresponde a 50 m percorridos quando o nadador vai e volta numa piscina de 25 m. 

Pelo desenho que fizemos para entender o problema, vemos que Márcio voltou 25 m de costa 

e seguiu nadando 25 m de costa. Portanto ele nadou: 

25 m de costa + 25 m de costa = 50 m de costa 

Assim, ele percorreu exatamente 1 chegada de costa. 

ITEM c) 

Uma forma de pensar a resolução deste item 

Já calculamos no item a) que Márcio nadou 37,5 m na modalidade peito, ou seja menos de 1 

chegada. Para calcular o que isso representa na unidade “chegada” faremos um novo 

diagrama. Vamos representar os 25 m de ida e os 25 m de volta numa única linha. 
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Se observarmos o diagrama acima, os 50 m correspondentes a 1 chegada foram divididos em 4 

trechos de 12,5 m. 

Note que os 37,5 m que Márcio nadou no estilo peito correspondem a 12,5 m + 12,5 m + 12,5 

m. Portanto ele nadou 3 dos 4 trechos de 12,5 m, ou seja, três quartos de chegada. Márcio 

nadou, portanto, ¾ de 1 chegada (0,75 chegada). 

Observação: Poderemos entender mais a estrutura desse raciocínio quando estudarmos a 

divisão.  

 

  



 
 

Reiko Isuyama & Associados - Todos os direitos reservados. 

 

Gabarito 

1. 20 gramas (20 g) 

2. 148 pessoas 

3. 2 metros e 7 centímetros (2,07 m) 

4. 155 gramas (155 g) ou 0,155 quilograma (0,155 kg) 

5. As respostas numéricas são: 

a) 200 

b) 50 

c) 50 

d) 880 

e) 31 

6.  

a) 7 horas 

b) 5 horas 

c) 3 horas e 45 minutos 

d) 19 horas e 30 minutos 

e) 2 horas e 5 minutos 

f) 15 minutos 

7.  

a) 5 horas da manhã 

b) 8 horas da manhã se viajar em dezembro e 10 horas da manhã se viajar em julho 

8. 19 pessoas 

9. d) 

10. a) 37 metros e 50 centímetros (37,50 m) 

b) 1 chegada 

c) 0, 75 chegadas 


