
 a) 29,40 b) 29,50 c) 29,60 d) 29,65  a) 2,90 b) 3,15 c) 2,95 d) 2,80

 a) 0,25 b) 0,40 c) 0,35 d) 0,20  a) 8,05 b) 8,2 c) 8 d) 8,1

 a) 7,95 b) 7,90 c) 7,75 d) 7,70  a) 1,80 b) 1,55 c) 1,60 d) 1,75

 a) 1,05 b) 1,20 c) 1,15 d) 1,25  a) 27,75 b) 27,80 c) 27,70 d) 27,65

 a) 28,45 b) 28,55 c) 28,50 d) 28,35  a) 9,75 b) 9,65 c) 9,80 d) 9,60

Nome:___________________________________ nº:_____ T.______ Data:__________

6.9.18a Troca com Moedas e Cédulas

1. Olga foi à padaria e fez uma compra 

de R$ 4,25 e pagou com uma nota de R$ 

5,00. Depois ela foi ao mercado e pagou 

a conta de R$ 71,25 com uma cédula de 

RS 100,00. Juntanto os dois trocos, 

quanto sobrou para Olga?

6. Maria comprou um caderno por R$ 

4,20 e uma lapiseira por R$ 2,85. Ela 

pagou com uma cédula de R$ 10,00, 

quanto sobrou de troco?

2. Fátima comprou um caderno por R$ 

7,40 e uma lapiseira por R$ 2,40. Ela 

pagou com uma cédula de R$ 10,00, 

quanto sobrou de troco?

7. Augusto na última semana de 

dezembro ganhou R$ 2,60 em moedas 

de sua mãe. Ele ficou com um total de 

R$ 10,65 em moedas. Quanto Augusto 

tinha antes de ganhar as moedas de sua 

mãe na última semana?

3. Éder na última semana de maio 

ganhou R$ 3,55 em moedas de sua mãe. 

Ele pode então verificar que tinha um 

total de R$ 11,30 em moedas. Quanto 

Éder tinha antes de ganhar as moedas de 

sua mãe na última semana?

8. Na terça-feira pela manhã Márcio 

contou suas moedas. Depois ele ganhou 

de sua mãe R$ 5,30 e do seu pai R$ 

2,60. Ele ficou então com um total de R$ 

9,50. Quanto Márcio tinha no começo da 

manhã de terça-feira?

w w w . a t i v e a t a b u a d a . c o m . b r

4. Na terça-feira pela manhã Jorge 

contou suas moedas. Depois ele ganhou 

de sua mãe R$ 6,00 e do seu pai R$ 

4,20. Ele ficou então com um total de R$ 

11,25 em moedas. Quanto Jorge tinha no 

começo da manhã de terça-feira?

9. Alice foi à padaria e fez uma compra 

de R$ 4,45 e pagou com uma nota de R$ 

5,00. Depois ela foi ao mercado e pagou 

a conta de R$ 72,85 com uma cédula de 

RS 100,00. Juntanto os dois trocos, 

quanto sobrou para Alice?

5. Denise foi à padaria e fez uma compra 

de R$ 7,95 e pagou com uma nota de R$ 

10,00. Depois ela foi ao mercado e pagou 

a conta de R$ 73,55 com uma cédula de 

RS 100,00. Juntanto os dois trocos, 

quanto sobrou para Denise?

10. Ivone comprou um caderno por R$ 

6,55 e uma lapiseira por R$ 3,70. Ela 

pagou com uma cédula de R$ 20,00, 

quanto sobrou de troco?


