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Lista com problemas de multiplicação 

 

Exercício 1. Uma panificadora vendeu 45 jarras de suco em um dia. Para fazer cada 

jarra de suco foram gastas 6 laranjas. Quantas laranjas foram gastas nesse dia? 

 

 

Exercício 2. Um auditório possui 12 fileiras com 21 poltronas cada. Qual a capacidade 

de pessoas sentadas nesse auditório? 

 

Exercício 3. Um estacionamento tem 15 corredores de carros e 6 corredores de motos. 

Sabendo que em cada corredor de carro cabe até 8 automóveis e em cada corredor de 

moto cabe até 12 motos, quantos carros e quantas motos cabem nesse estacionamento? 

 

Exercício 4. Uma estante possui 10 prateleiras grandes e 5 prateleiras menores. Nas 

prateleiras grandes, cabem até 20 livros e nas prateleiras menores, até 8. Se a estante 

estiver completamente cheia de livros, quantos livros ela terá? 
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Exercício 5. Regiane está decidindo qual roupa usar em uma festa. Ela está em dúvida 

entre duas saias, preta ou branca, e três blusas, azul, verde ou rosa. Quantas opções de 

roupas diferentes Regiane tem? 

 

Gabarito 

Respostas do exercício 1 

45 x 6 = 270 

A panificadora utilizou 270 laranjas nesse dia. 

Respostas do exercício 2 

12 x 21 = 252 

O auditório tem capacidade para 252 pessoas sentadas. 

Respostas do exercício 3 

15 x 8 = 120 

6 x 12 = 72 

Portanto, cabem 120 carros e 72 motos no estacionamento. 

Respostas do exercício 4 

10 x 20 = 200 → cabem 200 livros nas prateleiras grandes 

5 x 8 = 40 → cabem 40 livros nas prateleiras menores. 

Somando essas duas quantidades: 200 + 40 = 240 

Então, se a estante estiver cheia, ela terá 240 livros. 

Respostas do exercício 5 

Se escolher saia preta, Regiane tem três opções de blusas →  3 opções roupa 

Se escolher saia branca, Regiane também tem três opções de blusas →  3 opções de 

roupa 

3 + 3 = 3 x 2 = 6 

Ao todo, ela tem  6 opções de roupas para ir a festa. 
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