
Problemas de Multiplicação para 3, 4 e 5 ano 

 Joana tem 30 sacos, com 55 bolinhas em cada um. Quantas bolinhas 
Joana tem ao todo?  

 Maria Paula tem 9 dezenas de bolas de gude e seu irmão tem 
quádruplo. Quantas bolas de gude tem o irmão de Maria Paula? 

 Em uma caixa há 85 limões. Quantos limões caberão em 9 caixas.  
 Colocando 3 bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa 

para completar 5 caixas? 
 Colocando 4 bombons em cada caixa, de quantos bombons ela precisa 

para completar 6 caixas? 
 Ela tem uma encomenda de 4 caixas com 5 bombons em cada uma. De 

quantos bombons ela vai precisar? 
 A doceira arrumou 3 caixas com 6 bombons em cada uma. Quantos 

bombons ela utilizou? 

_____ 

Situação problemas envolvendo a multiplicação 

Tenho 12 anos. Vovô tem o quíntuplo da minha idade. Quantos anos tem 
vovô? 

Comprei 24 lápis e meu irmão comprou o triplo da quantia de lápis que 
comprei. Quantos lápis meu irmão comprou? 

Mamãe fez 230 salgadinhos para a festa de aniversário de Sarita. Vovó fez o 
dobro dessa quantidade. Quantos salgadinhos vovó fez? 

Danilo tem 128 chaveiros. Ricardo tem o quádruplo de chaveiros de Danilo. 
Quantos chaveiros tem Ricardo? 

José colheu 364 cajus e Antônio colheu o dobro dessa quantidade. Quantos 
cajus Antônio colheu?Cálculo 

Mariana possui 3 dúzias e meia de lápis e Carolina, o quádruplo dos lápis de 
Mariana. Quantos lápis possui Carolina? 

 
Luisa ganhou 3 centenas e meia de figurinhas e Juliana ganhou o triplo. 
Quantas figurinhas ganhou Juliana? 

Cristina tem 16 anos e seu pai tem o triplo de sua idade. Quantos anos tem o 
pai de Cristina? 

Vera comprou 2 dúzias de bombos. Paula comprou o quíntuplo dessa 
quantidade. Quantos bombons Paula comprou? 
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Num orfanato havia 246 meninos e 138 meninas. No meio do ano saíram 56 
crianças que foram adotadas e entrou o dobro das crianças que saíram. 
Quantas crianças há agora no orfanato? 

 


