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MF6 - Exercício de Adição e subtração de números naturais 
 
 
QUESTÃO 1 DE 5 
(Obmep) Joãozinho subtraiu o menor número de três algarismos diferentes do maior 
número de três algarismos diferentes. Que resultado ele obteve? 
 a) 882 
 b) 883 
 c) 885 
 c) 886 
 d) 888 
 
QUESTÃO 2 DE 5 
(Enem) Jogar baralho é uma atividade que estimula o raciocínio. Um jogo tradicional é 
a Paciência, que utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete colunas com as cartas. 
A primeira coluna tem uma carta, a segunda coluna tem duas cartas, a terceira tem três 
cartas, a quarta tem quatro cartas e assim sucessivamente até a sétima coluna, a qual 
tem sete cartas, e o que sobra forma o monte, que são as cartas não utilizadas nas 
colunas. 
 
A quantidade de cartas que forma o monte é: 
 a) 21 
 b) 24 
 c) 26 
 d) 28 
 
QUESTÃO 3 DE 5 
Um número diminuído de 24 unidades resulta em 121. Se acrescido de 24 unidades 
resultará em: 
 a) 97 
 b) 101 
 c) 145 
 d) 169 
 
(Obmep) Em uma mesa há nove cartões numerados de 1 a 9. Ana e Beto pegaram três 
cartões cada um. A soma dos números dos cartões de Ana é 7 e a soma dos números 
dos cartões de Beto é 23. Qual é a diferença entre o maior e o menor dos números dos 
três cartões deixados sobre a mesa? 
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 a) 3 
 b) 4 
 c) 5 
 d) 6 
 e) 7 
 
(Saresp) Luiza fez uma viagem de ônibus, de São Paulo a Avaré, que durou 3 horas e 30 
minutos. Se Luiza saiu de São Paulo às 7h45min, ela chegou em Avaré às: 
 a) 10h25min. 
 b) 10h30min. 
 c) 11h15min. 
 d) 11h25min. 
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