
 
 

PROVA NÍVEL I 
2º e 3º do Ensino Fundamental I 

 
1. Lis resolveu fazer uma pesquisa de preço antes de ir para as compras.  
 
Supermercado 1: arroz R$ 20,00, feijão R$ 8,00 e macarrão R$ 3,00. 
Supermercado 2: arroz R$ 21,00, feijão R$ 6,86 e macarrão R$ 2,50. 
Supermercado 3: arroz R$ 20,50, feijão R$ 6,00 e macarrão R$ 2,90. 
Supermercado 4: arroz R$ 22,40, feijão R$ 6,00 e macarrão R$ 2,80. 
Supermercado 5: arroz R$ 18,00, feijão R$ 8,50 e macarrão R$ 3,45. 
 
Sabendo que ela irá comprar um pacote de arroz, dois de feijão e dois de macarrão. Qual será o 
supermercado que as compras sairão mais baratas e qual será o valor pago? 

a) Supermercado 1. R$ 42,00. 

b) Supermercado 2. R$ 39,72. 

c) Supermercado 3. R$ 38,30. 

d) Supermercado 4. R$ 40,00. 

e) Supermercado 5. R$ 41,90. 

2.  Júliah decidiu ajudar com as despesas da sua família. Ela ainda não pode trabalhar, pois tem 
apenas 7 anos, porém ela chegou à conclusão de que existem outras formas de ajudar. Júliah 
pretende adotar algumas medidas que ajudem a família a não desperdiçar dinheiro. Assinale a 
alternativa que NÃO apresenta uma forma de economizar:  
 

a) Apagar as luzes ao sair do cômodo da casa 

b) Fechar a torneira enquanto escova os dentes 

c) Comprar eletrodomésticos que consomem menos energia 

d) Almoçar com frequência no restaurante perto de casa 

e) Realizar a pesquisa de preços antes de realizar as compras 

3. Muitos países apresentam em suas moedas personalidades históricas nacionais. Este gesto, que 
serve para homenagear figuras tão relevantes da história de uma nação, é adotado no Brasil também. 
Qual personalidade histórica aparece na face da moeda de R$ 0,25 (vinte e cinco centavos).  

       

Fonte: https://www.bcb.gov.br/dinheirobrasileiro/segunda-familia-moedas.html 

a) Marechal Manuel Deodoro da Fonseca  

b) Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes) 

c) Pedro Alvares Cabral  

d) José Maria Inácio da Silva Paranhos Júnior (Barão do Rio Branco) 

e) D. Pedro I 

https://www.bcb.gov.br/dinheirobrasileiro/segunda-familia-moedas.html


 
 
 
 
4. Leia a tirinha e responda o que se pede:  
 

 
Fonte: https://trovoacademy.com/dinheiro/personagem-economizar-dinheiro/ 

 
A tirinha aborda a temática de necessidade e desejo. Assinale a alternativa correta: 

a) No último balão o amigo do cascão afirma que o personagem precisa daqueles itens, isso 

indica um desejo de sua parte.  

b) Ao afirmar que o cascão precisa daqueles itens, seu amigo exemplifica o conceito de 

consumo supérfluo.  

c) A partir da ironia, no último balão da tirinha há uma exemplificação do conceito de consumo 

necessário. 

d) O amigo do cascão lhe explica o conceito de consumo supérfluo no segundo momento da 

tirinha. 

e) Cascão demonstra ter compreendido a distinção entre necessidade e desejo no segundo 

quadro da tirinha. 

5. O amigo de João chegou de viagem do Japão e lhe contou que no país existe uma moeda diferente 
da que é usada no Brasil. Seu amigo lhe mostrou uma nota como exemplo, igual à da imagem a seguir:  
 

 
 
Qual o nome da moeda utilizada no Japão? 

a) Euro  

b) Dólar Japonês  

c) Libra esterlina  

d) Iene  

e) Franco Japonês 



6. As aulas de Maria estavam perto de começar e ela percebeu que precisava comprar um lápis, uma 
borracha e um caderno para usar na escola. Para isso, sua mãe lhe deu R$12,00 e pediu que ela 
trouxesse R$ 4,00 de troco. Chegando na papelaria, Maria viu os seguintes preços:  
 
 
 
 

Item Preço 

Caderno com flores R$ 6,00  

Caderno com bolinhas R$ 5,00  

Caderno com listras R$ 7,00  

Lápis verde R$ 1,00  

Lápis rosa R$ 1,50  

Lápis preto R$ 1,20  

Borracha branca R$ 0,80  

Borracha verde R$ 0,50  

 
Sabendo dos preços, assinale a alternativa que melhor representa o que Maria pode comprar para que 

volte com R$ 4,00 de troco. 

a) Um caderno com listras, um lápis rosa e uma borracha verde. 

b) Um caderno com flores, um lápis verde e uma borracha branca. 

c) Um caderno com listras, um lápis preto e uma borracha verde. 

d) Um caderno com bolinhas, um lápis verde e uma borracha verde. 

e) Um caderno com flores, um lápis preto e uma borracha branca. 

7. Roberto decidiu comprar um ventilador novo e mais potente. Para isso, ele começou a guardar parte 
do dinheiro que sobrava do seu salário por 3 meses, e no fim desse período ele reuniu a quantia 
referente ao quadro abaixo:  

 
Após pesquisar em várias lojas, Roberto se deparou com 5 opções de ventiladores. Marque abaixo qual 

ele pode comprar, sabendo que ele quer utilizar exatamente o valor da quantia que ele tem disponível 

para gastar. 

a) Ventilador com controle remoto por R$ 190,00 

b) Ventilador de mesa por R$122,00 



c) Ventilador de parede por R$225,00 

d) Ventilador de coluna por R$198,00 

e) Ventilador turbo por R$ 130,00. 

 

8. Pedro recebeu de seu avô vinte notas de $ 2,00, duas notas de $ 10,00, três notas de $ 20,00 e 

cinco notas de $ 5,00. Quanto Pedro recebeu de seu avô?  

a) $ 125,00. 

b) $ 145,00. 

c) $ 120,00. 

d) $ 135,00. 

e) $ 140,00. 

9. Mariana é uma criança de 9 anos que tem um desejo de comprar uma boneca nova. Para poder 

alcançar esse objetivo, ela terá que poupar seu dinheiro. Sabendo que semanalmente Mariana recebe 

R$ 4,30 de seus pais e a boneca custa R$ 64,50, em quantas semanas Mariana terá dinheiro suficiente 

para comprá-la?  

a) 14 semanas. 

b) 12 semanas. 

c) 13 semanas. 

d) 15 semanas. 

e) 20 semanas. 

10. O real, moeda oficial brasileira traz estampado em suas cédulas imagens de animais da nossa fauna 
local. Qual das cédulas apresenta estampado em seu verso uma Tartaruga-de-Pente?  
 

a)  

b)  

c)  

d)  



e)  
 
 
 
 

11. Na Lanchonete da Dona Maria um pastel e um suco custam R$5,00. Sabendo disso, Pedrinho foi 
até a lanchonete de Dona Maria e comprou dois pasteis e dois sucos e pagou utilizando uma nota de 
R$20,00. Assinale a alternativa que corresponda ao troco que Pedrinho recebeu de Dona Maria:  
 

a)       

 

b)    

c)  

d)  

e)     
 
12. O termo “dinheiro de plástico” é utilizado para se referir a qual forma de pagamento?  
 

a) Cédulas  

b) Cartões de Crédito e Débito  

c) Transferências Bancárias  

d) Moedas  

e) PIX 

13. Observe atentamente a notícia abaixo:  
 



 
 
Essa notícia chocante só nos mostra a importância da ____________ ___________ desde a 
nossa infância. 
Marque a alternativa que apresente a resposta que se enquadra corretamente a lacuna 
aberta. 

a) Educação social 
b) Educação Financeira 

c) Educação cultural  

d) Planejamento Financeiro  

e) Orçamento familiar. 

14. Durante uma aula de educação financeira sobre consumo a professora questionou aos seus alunos 
sobre o que era consumir conscientemente, três alunos responderam da seguinte forma:  
 
Amanda disse que consumo consciente era consumir apenas o que é necessário. 
Junior disse que consumo consciente era consumir alimentos orgânicos, porque fazem bem para a 
saúde e respeitam o meio ambiente. 
Carlos disse que consumir conscientemente era avaliar suas atitudes, pois mesmo que pequenas 
poderiam causar algum impacto no meio ambiente, como exemplo comprar alimentos em excesso e 
não conseguir consumi-los e acabar tendo que jogar fora. 
 
Marque quais das respostas estão corretas: 
 

a) Só Amanda está correta 

b) Só Junior está correto 

c) Só Carlos está correto 

d) Só Amanda e Carlos estão corretos 

e) Todos estão corretos. 

15. Observe a tabela e assinale a alternativa que apresenta quanto Sérgio gastou em ingresso de 
teatro e quanto Kaio gastou em livro.  
 

 
 

 



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. 

 

Quest Gabarito Tema 

01 C Custos, despesas, receitas, preço e lucro 

02 D Orçamento pessoal e familiar 

03 A Moedas 

04 C Conceitos de Educação Financeira 

05 D Moedas 

06 E Custos, despesas, receitas, preço e lucro 

07 A Planejamento Financeiro 

08 B Investimentos 

09 D Planejamento Financeiro 

10 A Moedas 

11 E Produção e Consumo 

12 B Cartão de Crédito, Uso do crédito 

13 B Conceitos de Educação Financeira 

14 E Produção e Consumo 

15 C Custos, despesas, receitas, preço e lucro 


