
 



 
Observe os valores abaixo e responda as três 
questões: 

 

 
1. Quem possui mais dinheiro entre os seis 
coleguinhas? 
a) Larissa 
b) Fred 
c) Bia 
d) Diego 
e) Carla 
 
2. Quanto, em dinheiro, tem todos os meninos? 
a) R$ 38,00 
b) R$ 48,00 
c) R$ 54,00 
d) R$ 71,00 
e) R$ 75,00 
 
3. Quanto, em dinheiro, tem todas as meninas? 
a) R$ 38,00 
b) R$ 48,00 
c) R$ 58,00 
d) R$ 68,00 
e) R$ 75,00 
____________________________________________ 
4. Como é chamado o dinheiro no Brasil nos dias 
atuais. 

a) Dólar 
b) Peso 
c) Moeda 
d) Cruzeiro 
e) Real 

 

5. Ana foi a uma loja. Veja o preço de cada item e 
responda. 

 
a) Se Ana estiver com R$ 30,00 poderá comprar 

3 pares de brinco. 
b) Se Ana estiver com R$ 135,00 poderá comprar 

1 bolsa, 1 par de brincos e 1 par de sapatos. 
c) Se Ana estiver com R$ 100,00 poderá comprar 

1 bolsa e 1 par de sapatos. 
d) Se Ana estiver com R$ 75,00 poderá comprar 

2 bolsas. 
e) Se Ana estiver com R$ 125,00 poderá comprar 

1 bolsa, 1 par de brincos e 1 par de sapatos. 
____________________________________________ 
6. Paulinha foi fazer compras e precisa de ajuda para 
pagar roupas no caixa.  Qual das roupas ela tem a 
quantidade certa de dinheiro para comprar? 

 
 
a) (1) 
b) (1) e (2) 
c) (2) 
d) (3) e (4) 
e) (4) 



 
7. João e Maria estão guardando dinheiro em seus 
cofrinhos por 3 meses, em cada mês eles colocaram 20 
moedas de 1 real e 15 moedas de 50 centavos cada um. 

      
 

Quanto cada um juntou no final do terceiro mês? 
a) R$ 17,50 
b) R$ 28,00 
c) R$ 27,50 
d) R$ 32,00 
e) R$ 82,50 
____________________________________________ 
8. Gustavo precisa comprar balões para sua festa de 
aniversário, sua mãe lhe deu 20 reais. Chegando na 
loja ele encontra vários balões: 

                     
                                                                                                  
BALÃO AZUL: R$ 10 o saco com 20 
balões. 
 
 
 

BALÃO VERDE: R$ 4 o saco com 5 
balões. 
 
 
 
 
BALÃO VERMELHO: R$ 20 o saco 
com 45 balões. 
 

 
Qual tipo de balão Gustavo deve comprar pra ter 
maior quantidade? E quantos sacos de balões ele 
pode comprar? 
 

a) Balão Verde, ele pode comprar 5 sacos. 
b) Balão Vermelho, ele pode comprar 1 saco. 
c) Balão Azul, ele pode comprar 2 sacos. 
d) Balão Verde, ele pode comprar 10 sacos. 
e) Balão Azul, ele pode comprar 4 sacos. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

15. Reflita sobre seus desejos e necessidades. Ligue as 
palavras conforme sua classificação: Necessidades ou 
Desejos. 
 

 
 

 
Necessidades 

Casa Própria 
Carro  
Celular     
Alimentação 
Moradia 
Transporte 
Exercício Físico 
Moradia 

 
 

 
Desejos 

Cirurgia Plástica 
Roupas 
Academia de Ginástica 
Restaurantes       
Lazer 
Calça de marca 
Saúde 
Jet Ski 

____________________________________________ 
10. Yasmim sempre quis ter uma casa de boneca, para 
comprar uma, ela decidiu juntar sua mesada em um 
cofrinho. Sabendo que a casinha de boneca custa R$ 
25,00 e a sua mesada é de R$ 5,00. Por quantos meses 
ela terá que guardar dinheiro para poder comprar sua 
casinha? 

 
a) 3 meses 
b) 4 meses 
c) 5 meses 
d) 6 meses 
e) 7 meses 

 
____________________________________________ 
 
 
 
 
 



 
11. Pedrinho juntou R$ 80 reais durante dois meses e 
decidiu gasta-lo comprando alguns jogos. 
 
I – R$ 55,00      II- R$ 25,00        III- R$ 35,00              

 
IV- R$ 30,00         V- R$ 40,00 

         
 
 
 
 
 
 

 
Quais jogos Pedrinho pode comprar sem gastar mais 
do que juntou? 

a) I e III  
b) I e II  
c) II, IV e V  
d) II, III e V  
e) I, II e III 

____________________________________________ 
12. Alberto recebia todos os dias R$ 5,00 para comprar 
lanche na cantina de sua escola. Certo dia sua mãe 
resolveu lhe dar R$ 3,00 a mais, então ele decidiu 
consultar o cardápio da cantina para ver o que poderia 
comprar com seu dinheiro a mais. 
Ao ver o cardápio da cantina, observou os seguintes 
preços: 
 
Hambúrguer – R$ 6,00 
Coxinha – R$ 2,50 
Refrigerante – R$ 3,00 
Suco – R$ 1,50 
Salada de Frutas – R$ 4,00 
Chocolate – R$ 3,50 
O que Alberto poderia comprar com o total do seu 
dinheiro? 

a) Hambúrguer, Refrigerante e Chocolate  
b) Coxinha, Refrigerante e Salada de Frutas  
c) Hambúrguer, Suco, Salada de Fruta e 

Chocolate  
d) Coxinha, Suco e Salada de Frutas  
e) Refrigerante, Salada de Fruta e Chocolate 

 
 
 

 
13. Cada número tem uma letra, descubra a palavra 
mágica. 

      

2 5 6 4 3 1 

 
1=S; 2=M; 3=A; 4=D; 5=O; 6=E 
a)Escambo 
b)Cédulas 
c)Finanças 
d)Notas 
e)Moedas 
____________________________________________ 
14. Sophia e Jacira gostam muito do Patati e do Patatá, 
e resolveram comprar os bonecos deles. Depois de 
conversarem, chegaram à conclusão que a Sophia 
ficaria com o Patatá, e a Jacira com o Patati. 
Se os bonecos juntos custam R$ 100,00 e elas querem 
dividir o valor igual para cada uma, quanto que cada 
uma tem que economizar para comprarem os 
bonecos? 
a) R$ 50,00 
b) R$ 45,00 
c) R$ 30,00 
d) R$ 20,00 
e) R$ 10,00 
 
 
____________________________________________ 
9. Júlio foi ao supermercado e comprou duas 

melancias, cada uma custou R$ 3,00. Ao passar no caixa 

ele pagou com uma nota de R$ 10,00. 

 

Qual foi o valor que ele levou para casa de troco? 

a)RS6,00 

b)R$5,50 

c)R$7,00 

d)R$4,00 

e)R$3,00 


