2º ao 3º ano do
Ensino Fundamental I

INSTRUÇÕES:
✓ A duração desta prova é de 3 horas.
✓ As questões possuem alternativas de resposta (a, b, c, d, e) e somente
uma delas está correta.
✓ O caderno contém 10 questões, a reposta certa deve ser marcada
com um X.
✓ Leia com atenção a sua prova
✓ Boa Sorte!

2º ao 3º ano do
Ensino Fundamental I

1. Júlia levou R$ 10,00 para comprar seu lanche na
escola. Ela deseja comprar um suco de morango
que custa R$ 2,50 e um x-búrguer com salada que
custa R$ 3,50. Qual o valor que sobrou, após Júlia
comprar seu lanche?
a) R$ 3,50
b) R$ 4,00
c) R$ 4,50
d) R$ 5,00
e) R$ 5,50

4. Ao realizar o planejamento de gastos é preciso
considerar os tipos de gastos, um dos métodos
para isso é o “ABCD”, que significa:
a) Alimentação, Básico, Confortável,
Dispensáveis.
b) Alimentação, Besteiras, Confortável,
Distantes.
c) Ativos, Básicos, Confortável,
Dispensáveis.
d) Alimentação, Besteiras, Controversos,
Distantes.
e) Ativos, Básicos, Controversos, Distantes.

2. Ana ajudou sua mãe com o orçamento da casa.
As receitas totalizaram R$ 1.000,00 e as despesas
totalizaram R$ 850,00. No final do mês, quanto
sobrou após as despesas terem sido pagas?
a) R$ 150,00
b) R$ 180,00
c) R$ 200,00
d) R$ 220,00
e) R$ 250,00

5. Dentre os itens a seguir, os que podem ser
definidos como necessidade são:
a) Casa, celular, alimento, viagem e patins.
b) Iphone, vestuário, água, vídeo game e
sandália.
c) Bola, revista, casa, camisa de Time e
fones de ouvido.
d) Boneca, travesseiro, refrigerante, chuteira
e batom.
e) Casa, remédio, alimento, vestuário e
óculos de grau.

3. Henrique deseja comprar um skate no dia de seu
aniversário. O skate custa R$ 115,00. Henrique já
tem no seu cofrinho R$ 85,00. Qual o valor que falta
para ele conseguir comprar o skate?
a) R$ 20,00
b) R$ 25,00
c) R$ 30,00
d) R$ 35,00
e) R$ 40,00

6. Joana e Maria foram comprar: leite
condensado, chocolate em pó, margarina e
granulado, para fazer brigadeiro. O leite
condensado custa R$ 3,00, o chocolate em pó
custa R$ 5,00, a margarina custa R$ 2,50 e o
granulado R$ 6,00. Quanto elas gastaram para
fazer o brigadeiro?
a) R$ 16,00
b) R$ 16,50
c) R$ 17,00
d) R$ 17,50
e) R$ 18,50
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7. Beatriz conquistou o tão sonhado emprego. No
final do mês, ela recebeu o seu 1° salário de R$
954,00 e decidiu usar seu dinheiro que foi
conquistado de forma muito trabalhosa. Quais
atitudes são as mais adequadas para que Beatriz
utilize o salário de forma responsável?
( ) Beatriz deve gastar todo o seu dinheiro com
itens supérfluos, afinal ela trabalhou para isso e no
próximo mês ela irá receber de novo.

9. A preparação do orçamento pessoal permite
que se tenha uma visão clara de quanto sobra ou
falta dinheiro no mês e no ano. Caso falte
dinheiro no mês, deve-se:
a) Investi-lo.
b) Realizar compras no cartão de crédito.
c) Pedir dinheiro emprestado aos parentes.
d) Analisar e reduzir os gastos e poupar.
e) Continuar gastando normalmente.

(

) Beatriz deve guardar uma parte já que

imprevistos podem acontecer e ela precisa estar
prevenida.
(

) Beatriz deve usar uma parte para comprar

coisas essenciais para sua casa.

10. Alicia foi convidada para uma festa a fantasia
e está animada, porém se preocupa com os
gastos com a roupa. Ela está disposta a gastar
no máximo R$ 450,00 e decidiu fazer pesquisas
em 3 lojas diferentes:

( ) Beatriz pode investir parte do salário para obter
um rendimento maior.

VESTIDO

LOJA 1

LOJA 2

LOJA 3

R$
236,00

R$
198,00

R$
212,00

R$ 57,00

R$ 65,00

R$ 46,00

R$
110,00

R$
158,00

R$
143,00

a) FFVF
b) VVVV

MÁSCARA

c) VFFV
d) FVVV

SAPATO

e) FVFV

8. Os alunos do PROJETO EDUCAÇÃO
FINANCEIRA PARA TODA A VIDA encontraram a
seguinte realidade:
PESQUISA DE PREÇO DO PRODUTO
BADEC
SUPERMERCADOS QUANTIDADE PREÇO
Supermercado A
2kg
R$ 4,00
Supermercado B
1kg
R$ 2,40
Supermercado C
1kg
R$ 3,70
Supermercado D
2kg
R$ 8,00
Supermercado E
2kg
R$ 6,00
Observe a tabela e identifique em qual supermercado
tem-se a opção mais vantajosa.
a) Supermercado A
b) Supermercado B
c) Supermercado C
d) Supermercado D
e) Supermercado E

Considerando a loja com melhores preços para a
margem de gastos de Alicia, qual loja será
escolhida e quanto será o valor poupado?
a) LOJA 1, poupando R$ 49,00.
b) LOJA 2, poupando R$ 48,00.
c) LOJA 3, poupando R$ 49,00.
d) LOJA 1, poupando R$ 47,00.
e) LOJA 3, poupando R$ 50,00.
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11. De 15 em 15 dias Sofia ganha uma quantia de
R$ 30,00. Certo dia, ela estava passeando com
sua mãe no shopping e viu uma bicicleta no valor
de R$ 210,00 e desejou comprá-la. Quantas
vezes, no mínimo, Sofia precisará guardar a
quantia recebida para que ela consiga comprar a
bicicleta?

14. Marcos gastou sua mesada da seguinte
forma:
➢
➢
➢
➢

R$ 10,00 em figurinhas
R$ 25,00 em comidas
R$ 35,00 em brinquedos
Sobrou R$ 15 da mesada

a) 5 vezes
b) 9 vezes

Quanto Marcos recebeu de mesada?

c) 11 vezes
d) 7 vezes
e) 8 vezes

12. É de conhecimento de todos que nas cédulas
do Real Brasileiro há imagens de animais da
fauna brasileira e que, infelizmente, estão em
extinção.
Sabendo disso, qual é o animal referente a cédula
de 5 reais?
a) Tartaruga de pente.
b) Garça.
c) Arara.
d) Onça pintada
e) Garoupa

13. Fernanda recebe mesada dos seus pais,
entre eles existe um acordo: se a filha ajudar nas
tarefas de casa ela recebe um acréscimo. O valor
fixo mensal que ela recebe é de R$ 120,00 reais.
O acréscimo acontece se Fernanda ajudar
lavando a louça do jantar, e é no valor de R$ 2,00
reais por cada dia que realizar a tarefa. No mês
com 30 dias, as louças lavadas correspondiam a
uma dúzia e meia do mês completo.
De quanto será o valor da mesada de Fernanda?

15. Gabriela tem 5 notas de 10,00 reais, 20 notas
de 2,00 reais, 1 nota de 100,00 reais e 2 notas de
20,00 reais, além disso Gabriela possui ainda 5
moedas de 25 centavos.
Qual a quantidade total de dinheiro que ela
possui?

