
                         Nível 1         2º ao 3º ano do Ensino Fundamental I 

1) O avô de Pedro todo o final de semana lhe dava R$5,00 para ir à vendinha comprar balas, 
mas Pedro resolveu economizar o dinheiro das balas para comprar um bolo de aniversário 
para seu avô, pois ele queria lhe fazer uma surpresa, o bolo que Pedro queria comprar custava 
R$ 60,00. Quantas semanas Pedro precisará economizar para ter o dinheiro do bolo? 
a) 7 semanas 
b) 15 semanas 
c) 6 semanas 
d) 12 semanas 
e) 10 semanas 

2) Malu terá o valor representado pelo    na reta numérica em quatro semanas.  
 

 
Quanto Malu terá em quatro semanas? 
a) 30 Reais 
b) 25 Reais 
c) 20 Reais 
d) 15 Reais 
e) 10 Reais 
 
Use a tabela abaixo para as questões 3 e 4. 
 

 
 
3) O que João pode comprar com 5 reais? 
a) 1 Refrigerante e 1 Batata Frita. 
b) 1 Refrigerante, 1 Batata Frita e 1 Hambúrguer. 
c) 1 Suco, 1 Hambúrguer e 1 Pipoca. 
d) 1 Suco e 1 Misto Quente. 
e) 1 Refrigerante e 1 Hambúrguer. 
 
4) Se João tem 6 reais e ele comprou 1 pipoca e 1 suco com quantos reais João ficou? 
a) 4 Reais 
b) 3 Reais 
c) 2 Reais 
d) 1 Reais 
e) Não vai sobrar dinheiro. 
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5) Observe a tabela e responda quanto Sérgio gastou em ingresso de teatro e quanto Kaio 
gastou em livro, marcando a alternativa correta. 
 

 
 

a) Sérgio gastou 30 reais em ingresso de teatro e Kaio gastou 20 reais em livro. 
b) Sérgio gastou 25 reais em ingresso de teatro e Kaio gastou 15 reais em livro. 
c) Sérgio gastou 50 reais em ingresso de teatro e Kaio gastou 40 reais em livro. 
d) Sérgio gastou 40 reais em ingresso de teatro e Kaio gastou 30 reais em livro. 
e) Sérgio gastou 15 reais em ingresso de teatro e Kaio gastou 50 reais em livro. 
 
6) Luan recebe da sua mãe toda semana 10 reais. Em qual das figuras abaixo essa quantia está 
representada? 
 

  

  
 
a) Figuras 1 e 2. 
b) Figuras 2 e 3. 
c) Figuras 3 e 4. 
d) Figuras 1 e 4. 
e) Figuras 2 e 4. 
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7) Na casa de Júlio seu pai e sua mãe trabalham. O salário deles estão representados nas 
figuras. Quanto cada um deles ganha e nesse caso quem tem o maior salário? 
 
 

                           
 
a) O pai de Júlio ganha 100 reais e a mãe ganha 200 reais. Nesse caso o pai de Júlio tem o salário 
maior. 
b) O pai de Júlio ganha 500 reais e a mãe ganha 700 reais. Nesse caso a mãe de Júlio tem o salário 
maior. 
c) O pai de Júlio ganha 300 reais e a mãe ganha 200 reais. Nesse caso o pai de Júlio tem o salário 
maior. 
d) O pai de Júlio ganha 500 reais e a mãe ganha 550 reais. Nesse caso o pai de Júlio tem o salário 
maior. 
e) O pai de Júlio ganha 500 reais e a mãe ganha 550 reais. Nesse caso a mãe de Júlio tem o 
salário maior. 
 
8) Camila esta poupando para comprar uma boneca nova que custa R$40,00 e ela já tem duas 
notas de R$10,00. Quantas notas de R$2,00 e de R$5,00 Camila ainda precisa para comprar 
sua boneca nova? 
a) Dez de R$2,00 e duas de R$5,00 
b) Três de R$2,00 e cinco de R$5,00 
c) Quinze de R$2,00 e oito de R$5,00 
d) Cinco de R$2,00 e duas de R$5,00 e uma de R$10,00 
e) Cinco de R$2,00 e duas de R$5,00 
 
9) Luiz foi até o centro comprar um conjunto de panelas para sua casa nova, e encontrou em 
três lojas: 
LOJA A: Conjunto de Panelas por R$600,00 
LOJA B: Conjunto de Panelas por R$620,00 
LOJA C: Conjunto de Panelas por R$585,00 
Luiz decidiu comprar na LOJA B. 
Assinale a alternativa certa: 
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a) Luiz fez um ótimo negócio e conseguiu economizar bastante. 
b) Luiz teria economizado R$60,00 se tivesse comprado na loja C. 
c) Luiz teria economizado R$25,00 se tivesse comprado na loja A 
d) Luiz comprou na loja mais barata 
e) Luiz comprou na loja mais cara 
 
10) Manoel precisa comprar um lápis para continuar suas atividades na escola, o 

lápis custa R$ 1,50. Quantas moedas de R$ 0,25 são necessárias para o garoto 
comprar seu material? 
 
a) Manoel precisará de 6 moedas. 
b) Manoel precisará de 9 moedas. 
c) Manoel precisará de 4 moedas 
d) Manoel precisará de 5 moedas. 
e) Manoel precisará de 3 moedas. 
 
11)Todas as cédulas do real, a moeda do Brasil, possuem um animal diferente da 
nossa fauna local. Qual o animal presente no verso da nota de R$ 10,00, a de R$ 
50,00 e na de R$ 200,00 respectivamente. 
 
a) Tartaruga de pente, Garça Branca e Arara Vermelha 
b) Mico Leão Dourado, Arara Vermelha e Garoupa 
c) Arara Vermelha, Onça Pintada e Lobo Guará  
d) Lobo Guará, Mico Leão Dourado e Tartaruga de Pente 
e) Garça Branca Grande, Onça Pintada e Arara Vermelha 
 


