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ESCOLA _____________________________________________________________ 

Aluno:______________________________         Data:_____/_____/2011      

Professor:_____________ 5° ano     Descritor 10 

 

1.Fernando tem, no seu cofrinho, cinco moedas de R$ 0,05, oito moedas de R$ 0,10 e 

três moedas de R$ 0,25.  Que quantia Fernando tem no cofrinho? 

(A) R$ 1,55 

(B) R$ 1,80 

(C) R$ 2,05 

(D) R$ 4,05 

2.Maria, limpando a sua bolsa, encontrou as seguintes notas e moedas: 

 

 
 

 
 

Quantos reais ela tinha na sua bolsa? 

 

(A) R$9,00 

(B) R$9,90 

(C) R$ 10,10 

(D) R$ 10,15 

 

3.Carlos faz economia juntando moedas. Quando juntou 20 moedas de 50 centavos e 

20 moedas de 1 real, Carlos trocou-as por 3 notas. 

Essas notas são 

(A)3 notas de 5 reais 
(B)3 notas de 10 reais 
(C)3 notas de 20 reais. 
(D)nota de 20 reais e 2 notas de 10 reais. 
4. Bianca entrou em uma livraria e comprou um livro por R$ 35,00 e uma caneta por R$ 3,00. Quais 
as cédulas que Bianca poderá usar para pagar sua compra? 
(A) 1 cédula de 10 reais, 5 cédulas de 5 reais e 3 cédulas de 1 real                    
(B)1 cédula de 10 reais, 4 cédulas de 5 reais e 3 cédulas de 1 real 
(C)2 cédulas de 10 reais, 1 cédula de 5 reais e 3 cédulas de 1 real 
(D)2 cédulas de 10 reais, 2 cédulas de 5 reais e 2 cédulas de 1 real 
5.Hoje é dia de pagamento na empresa de Fernando. Ele foi ao banco e retirou o dinheiro em 

4 pacotes de R$1000,00 cada um. Para um de seus funcionários Fernando deu: 6 notas de 

R$100,00 ; 4 notas de R$50,00 ; 3 notas de R$10,00. 

Quanto esse funcionário recebeu? 

(a)R$800,00             (b)R$930,00              (c )R$830,00                    (d)R$860,00 

 

6.Camila tinha uma nota de 1 real. Ela queria trocar por moedas e ficar com a mesma 
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quantidade de dinheiro. Camila trocou a nota por 

 

 

 

 

 

       

                 (A)                               (B)                                    (C)                                   (D) 
 

7.Diego tinha uma cédula de R$ 100,00, uma cédula de R$ 50,00 e 3 moedas de 1 
real. Quantos reais ele tinha? 

(A) 93 reais       (B) 97 reais      (C) 104 reais     (D) 153 reais 
 

8.Quantas notas de R$ 5,00 reais são necessárias para trocar R$ 25,00 reais? 

(A) 5 notas de R$ 5,00 reais. 

(B) 10 notas de R$ 5,00 reais. 

(C) 8 notas de R$ 5,00 reais. 

(D) 11 notas de R$ 5,00 reais 

9.Maria deu 100 reais para pagar um brinquedo de 25 reais. Quanto vai receber de 

trôco? 

(A) 75 reais  (B) 50 reais         (C) 30 reais        (D) 80 reais 
10.Para comprar uma bicicleta que custa RS 178,00, você vai usar sem sobrar troco: 

(A) 1 cédula de RS 100,00; 7 cédulas de RS 10,00 e 8 cédulas de RS 1,00. 

(B) 2 cédulas de RS 10,00; 1 cédula de RS 50,00 e 8 cédulas de RS 1,00. 

(C) 2 cédulas de RS 50,00; 4 cédulas de RS 20,00 e 8 cédulas de RS 1,00. 

(D) 3 cédulas de RS 50,00; 7 cédulas de RS 10,00 e  8 cédulas de RS 1,00. 

11. Diego tem uma nota de: 

 

E deseja trocar por outras cédulas. Diego trocará por: 

a) duas notas de vinte, uma de cinqüenta e uma de cinco. 

b) duas notas de vinte, uma de cinqüenta e uma de dez. 

c) uma nota de cinqüenta, quatro de cinco e uma de vinte. 

d) Duas notas de vinte, cinco notas de um real e uma de cinqüenta. 
 

15.Marina tinha uma nota de 1 real. Ela quer trocar por moedas para guarda-las em 

seu cofrinho. Marina trocou a nota por: 

a) b) 

  
  

c) d) 

  
 


