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Caro(a) Professor(a),

O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), por meio da 

Diretoria de Avaliação da Educação Básica (Daeb) e com o apoio da Secretaria de Educação Básica 

(SEB) do Ministério da Educação (MEC) e de universidades que integram a Rede Nacional de Formação 

Continuada de Professores da Educação Básica do MEC, implementou, em 2008, a Avaliação da 
Alfabetização Infantil – Provinha Brasil.

Trata-se de um instrumento de avaliação aplicado no início e no término do ano letivo, com o intuito 

de auxiliar professores e gestores a monitorarem os processos de desenvolvimento da alfabetização 

oferecida nas escolas públicas brasileiras. Importante destacar que a aplicação da Provinha Brasil é 

opcional e fica a critério de cada secretaria de educação.

Este documento que você tem em mãos visa oferecer as orientações gerais sobre a aplicação do 

Caderno do Aluno, referente à primeira etapa da Provinha Brasil, a ser realizada no primeiro semestre 

do ano letivo de 2013.

Com o intuito de tornar mais objetivo o instrumental dessa avaliação, o Kit da Provinha Brasil 
foi reformulado em 2011, e o número de documentos foi reduzido, sendo composto, nesta edição, 

por três documentos: Guia de Aplicação; Caderno do Aluno; Guia de Correção e Interpretação 
de Resultados. Importante ressaltar que os professores e a equipe escolar precisam conhecer todos 

os documentos que compõem o kit para compreender a metodologia da avaliação, bem como seus 

objetivos.

Esta primeira edição, a ser efetuada no início do ano letivo, tem como principal objetivo realizar 

diagnóstico dos níveis de alfabetização dos alunos após um ano de estudos, de maneira que as 

informações resultantes possam orientar o trabalho do professor e dos gestores ao longo do ano. 

A segunda edição, que será realizada no final do ano letivo, possibilitará uma comparação com os 

resultados obtidos no primeiro momento da avaliação.

Nesse contexto, os objetivos da primeira edição da Provinha Brasil são:

i) avaliar o nível de alfabetização dos alunos no início do segundo ano de escolarização;
ii) aperfeiçoar os planejamentos e a execução das práticas pedagógicas a partir do diagnóstico
do nível de alfabetização dos alunos; e
iii) oferecer subsídios para formulação de políticas de alfabetização.
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COMO APLICAR A PROVINHA BRASIL?

É fundamental que os professores, em especial aqueles das turmas que participam da avaliação, 

reúnam-se para organizar o dia da aplicação do teste: marcando uma data, para que todas as turmas do 

segundo ano da escola façam o teste no mesmo dia, a fim de assegurar a padronização da aplicação.

QUAIS ALUNOS PARTICIPAM DA PROVINHA BRASIL?

A Provinha Brasil deve ser aplicada a todos os alunos matriculados no segundo ano de 

escolarização. Assim, a definição dos alunos que farão o teste independe da trajetória escolar individual. 

O foco da avaliação está na contribuição da educação formal para a alfabetização. 

COMO É O TESTE DA PROVINHA BRASIL 2013?

O teste que cada aluno receberá é composto por:

 uma questão-exemplo, para orientar os alunos sobre como deverão responder ao teste;

 20 questões de múltipla escolha, com quatro alternativas cada1.

Para entender a forma de aplicação, você deve conhecer os três tipos de enunciado das questões:

Tipo 1 – Totalmente lidas pelo professor/aplicador: questões cujos enunciados e alternativas 

precisam ser totalmente lidos por você.

Tipo 2 – Parcialmente lidas pelo professor/aplicador: questões nas quais você lerá apenas os 

enunciados ou um deles, ou, ainda, o texto para acompanhamento pelos alunos.

O megafone [ U ] indicará todas as vezes que o enunciado da questão ou as alternativas 

serão lidas pelo professor/aplicador.

Antes de realizar a aplicação, recomenda-se uma leitura cautelosa de todas as questões e de 

seus diferentes enunciados. Nesse momento, é importante consultar o Caderno do Aluno, visualizando 

como os itens são apresentados para os alunos.

1 – Até 2010, o teste era composto por 24 questões. Com o objetivo de atender a demanda para diminuir a extensão da prova, houve redu-
ção do número de questões. Para mais informações, sugerimos a leitura do Caderno de Correção e Interpretação dos Resultados.
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Na primeira página do Caderno do Aluno, apresenta-se uma questão-exemplo, como um exercício 

para orientá-los a responder ao teste. Durante esse exercício, é importante esclarecer minuciosamente 

os procedimentos necessários para responder a cada questão, explicando aos alunos que esse é o 

momento de aprender a responder ao teste e que, portanto, eles precisam ficar atentos.

COMEÇANDO A APLICAÇÃO

• Motive os alunos a fazerem o teste. Explique que eles vão fazer uma atividade diferente e que, 

para compreendê-la, é necessário que sigam atentamente todas as suas orientações.

• Distribua o caderno de teste para os alunos.

• Peça aos alunos que escrevam o nome na linha que consta na capa do caderno.

• Caso haja alunos que ainda tenham dificuldade em escrever o nome, avise que você o 

escreverá para eles.

• Diga aos alunos que só abram o caderno quando você pedir que o façam.

• Peça aos alunos para abrirem a primeira página do caderno e aguardarem a sua orientação 

para mudar de página.

• A primeira página do teste do aluno tem um exemplo de questão. Aproveite esse momento 

para ensiná-los a responder ao teste.

Durante a aplicação da questão-exemplo, lembre aos alunos que eles deverão responder 

sozinhos, sem dizer a resposta em voz alta ou tentar ver a resposta do colega.

Ao terminarem de responder, peça que aguardem em silêncio até que todos tenham 

respondido e que não passem para a página seguinte antes de receber seu pedido para fazê-

lo.

Diga aos alunos que, se não souberem a resposta, não devem marcar o “X”, podendo 

deixar a questão em branco.
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Na realização do exemplo, observe os seguintes procedimentos:

 Leia o enunciado da questão e ressalte que você repetirá a leitura duas vezes.

 Leia o enunciado da questão mais vezes, caso necessário, porém avise aos alunos que, 

quando iniciarem o teste, você só poderá repetir a leitura duas vezes.

 Esclareça que para cada questão existe apenas uma resposta correta.

 Diga a eles que devem marcar um “X” apenas em um quadradinho, aquele que tiver a resposta 

correta, e sem dizer a resposta em voz alta.

 Enquanto os alunos esperam os demais colegas terminarem de responder, você pode deixá-

los colorir os desenhos da questão.

 Circule entre as carteiras e verifique se os alunos compreenderam que deverão marcar o “X” 

somente em um quadradinho.

 Após a resolução do exemplo, terá início a aplicação do teste. Avise aos alunos que a atividade 

irá começar.

 As orientações e explicações que se fizerem necessárias deverão ser oferecidas sempre para 

o conjunto da turma, a fim de não privilegiar um aluno em detrimento de outro.

 Lembre-se de que este é o momento para esclarecer todas as dúvidas dos alunos.
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Questão-exemplo

U Veja a fila de crianças:

U Faça um X no quadradinho que mostra o número de crianças que estão na fila. 

7

6

5

4(A)

(B)

(C)

(D)

Verifique se todos os alunos compreenderam como devem marcar a resposta.

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Este é o exemplo que está no teste dos alunos e você deverá resolvê-lo junto com eles.
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Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada a associação da contagem de coleções de objetos à 

representação de suas respectivas quantidades, menores que 20, com apoio de imagem. O aluno deve contar as 

pedras entre as crianças e encontrar como resposta 13, escolhendo a alternativa (B). Os alunos que escolheram 

as demais alternativas possivelmente apresentam dificuldades de contagem.

Questão 1

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

 U Ana estava brincando no parque.

 U Faça um X no quadradinho que mostra quantas pedras separam Ana de seus 
amigos.

(A) 15

(B) 13

(C) 12

(D) 11
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Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à comparação de quantidades pela contagem para 

identificar desigualdade numérica. Os alunos que escolheram a alternativa (B) identificaram corretamente 

a coleção com maior quantidade de objetos. No caso dos alunos que optaram pela alternativa (A), 

provavelmente o fizeram levando em conta o tamanho relativo dos objetos. Para a alternativa (C), é 

possível que os alunos a tenham escolhido por se tratar da coleção que tem a maior altura relativa nos 

desenhos apresentados. A alternativa (D) possivelmente, por distração, foi escolhida por aqueles alunos 

que identificaram a coleção de menor quantidade ao invés do solicitado.

Questão 2

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

 U Júlia coleciona bichinhos de pelúcia, estrelinhas, conchinhas e bonecas. 
Veja as coleções de Júlia.

 U Faça um X no quadradinho que indica a coleção de Júlia que tem maior 
quantidade de objetos.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 3

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à comparação de objetos em função do 

comprimento (neste caso, da altura), por meio da análise de imagens dispostas lado a lado, fora de uma 

ordem de tamanho.  Os alunos que escolheram a alternativa (B) identificaram corretamente o objeto mais 

alto entre os apresentados no item. Os alunos que optaram pelas demais alternativas demonstram que 

ainda não construíram a habilidade avaliada.

 U Veja os armários de uma sala de aula.

 U Faça um X no quadradinho do armário mais alto da sala de aula.

 

        (A)               (B)     (C)         (D) 
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Questão 4

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à identificação de cédulas. O aluno que escolheu 

a alternativa (B) demonstrou reconhecer a cédula de dois reais. Os alunos que escolheram as demais 

alternativas possivelmente ainda não reconhecem as cédulas do sistema monetário brasileiro. 

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 

o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

 U Faça um X no quadradinho que mostra a cédula de dois reais.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 5

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à ordenação de números naturais, menores que 

dez. Os alunos que escolheram a alternativa (B) demonstram reconhecer que o número que está entre 5 e 

7 é o 6. Os alunos que escolheram a alternativa (A) possivelmente o fizeram por esta representar o número 

que iniciaria a sequência apresentada. Os que escolheram a alternativa (C) o fizeram por esta representar 

o valor final da sequência. Aqueles que escolheram a alternativa (D) possivelmente não distinguem a 

grafia do algarismo 6 com a do algarismo 9.

 U Os cartões estão arrumados em ordem crescente, mas um deles ficou virado.

 U Faça um X no quadradinho do cartão que está virado.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à resolução de problemas que demandam a 

ação de acrescentar quantidades, sem o apoio de imagens. Os alunos que optaram pela alternativa (D) 

demonstraram que desenvolveram a habilidade avaliada, encontrando como resposta 12. Os alunos que 

optaram pela alternativa (B) consideraram apenas o número de chaveiros recebidos. Os que optaram 

pela alternativa (C) consideraram apenas a quantidade inicial, e aqueles que optaram pela alternativa (A) 

possivelmente não construíram a habilidade avaliada, escolhendo aleatoriamente esta alternativa.

 U PAULO TINHA 9 CHAVEIROS.

 U GANHOU MAIS 3 DE SEUS AVÓS.

 U QUANTOS CHAVEIROS ELE TEM AGORA?

 

 U Faça um X no quadradinho que indica quantos chaveiros ele tem agora.

 

(A) 1

(B) 3

(C) 9

(D) 12

Questão 6
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 7

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à identificação de informações apresentadas em 

gráficos de colunas. Nessa questão, as colunas do gráfico estão apresentadas em ordem decrescente 

das frequências. Os alunos que escolheram a alternativa (A) identificaram que esta representa a maior 

frequência registrada no gráfico. Os alunos que escolheram as demais alternativas possivelmente ainda 

não desenvolveram a habilidade de identificar informações em gráficos de colunas.

 U Observe este gráfico.

8

7

6

5

4

3

2

1

QUANTIDADES

BRINQUEDOS

BRINQUEDOS DE LUANA

 U Faça um X no quadradinho que mostra qual é o brinquedo que Luana tem mais.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 8

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à resolução de problemas envolvendo a ação de 

completar quantidades. Nessa questão, os alunos tinham uma imagem de apoio para resolvê-la. Os alunos 

que optaram pela alternativa (B), respondendo corretamente ao problema, podem tê-lo feito por contagem 

dos espaços vazios na caixa ou por meio da operação de subtração (12 – 5). Os alunos que optaram pelas 

alternativas (A) e (D) possivelmente o fizeram em função dos valores presentes no problema, e aqueles 

que escolheram a alternativa (C) possivelmente não construíram a habilidade avaliada, escolhendo 

aleatoriamente esta alternativa.

 U Da caixa com doze bombons que Joana ganhou restam apenas cinco.

 U Faça um X no quadradinho que mostra o número de bombons que Joana já 
comeu.

(A) 5

(B) 7

(C) 9

(D) 12
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 
aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 9

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada ao reconhecimento de representações de figuras 

geométricas espaciais. Nessa questão, especificamente, foi avaliada a habilidade de reconhecer um 

objeto que tem a forma de um cilindro. Os alunos que escolheram a alternativa (A) demonstraram ter 

desenvolvido a habilidade avaliada, e aqueles que escolheram as demais alternativas possivelmente não 

construíram a habilidade avaliada, escolhendo aleatoriamente as alternativas.

 U Adriana colou em seu caderno estas figuras.

 U Faça um X no quadradinho que mostra a figura que lembra um cilindro.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 10

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à resolução de problemas que envolvem a ideia de 

divisão em partes iguais, tendo uma imagem de apoio para resolver o problema. Os alunos que escolheram 

a alternativa (B) demonstraram ter desenvolvido a habilidade avaliada, respondendo corretamente ao 

item. Aqueles que optaram pelas alternativas (A) e (C) possivelmente o fizeram em função de que estas 

representam valores presentes no problema, demonstrando não ter desenvolvido a habilidade avaliada. 

Os que escolheram a alternativa (D) possivelmente não construíram a habilidade avaliada, optando pela 

operação de adição, ao invés da divisão, para resolver o problema.

 U Cristina distribuiu 8 docinhos em 2 caixas iguais, colocando a mesma 
quantidade de docinhos em cada caixa.

 U Faça um X no quadradinho que indica quantos docinhos ela colocou em 
cada caixa.

(A) 2

(B) 4

(C) 8

(D) 10
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 11

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à identificação de figuras geométricas planas, 

especificamente, o reconhecimento da figura geométrica que se assemelha à placa de trânsito apresentada 

no problema. Os alunos que escolheram a alternativa (C) demonstraram ter desenvolvido a habilidade 

avaliada, reconhecendo a semelhança entre o círculo e a placa de trânsito. Os demais alunos possivelmente 

não construíram a habilidade avaliada, escolhendo aleatoriamente as respostas.

 U Placa de trânsito.

 U Faça um X no quadradinho que indica a figura geométrica que se parece 
com a placa de trânsito.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 

o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 12

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à capacidade de associar a denominação de um 

número à sua respectiva representação simbólica por algarismos. Os alunos que optaram pela alternativa 

(C) demonstram que sabem identificar a escrita do número sessenta e seis utilizando algarismos. Os 

alunos que optaram pela alternativa (A) possivelmente se fixaram no valor correspondente às unidades, 

desprezando os valores das dezenas. Os alunos que optaram pelas alternativas (B) e (D) sugerem que 

ainda não construíram adequadamente a representação numérica dos números por meio dos algarismos.

 U Faça um X no quadradinho que mostra o número SESSENTA E SEIS.

(A) 6

(B) 7

(C) 66

(D) 76
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 13

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à identificação de informações apresentadas 

em tabelas. Os alunos que escolheram a alternativa (B) demonstram a habilidade de identificar a maior 

frequência em uma tabela simples. Os alunos que escolheram as alternativas (A), (C) e (D) possivelmente 

não desenvolveram a habilidade avaliada ou apresentam dificuldades na identificação dos valores 

apresentados na tabela. 

 U O quadro mostra a quantidade de alunos por turma em uma escola.

TURMA NÚMERO DE ALUNOS

1º ANO 24

2º ANO 33

3º ANO 21

4º ANO 28

 U Faça um X no quadradinho que mostra a turma que tem mais alunos.

(A) 1º ano.

(B) 2º ano.

(C) 3º ano.

(D) 4º ano.
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 14

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à resolução de problemas envolvendo a ideia de 

repartir em partes iguais, com o apoio de imagens. Os alunos que escolheram a alternativa (D) demonstram 

que desenvolveram a habilidade avaliada. Os alunos que optaram pelas alternativas (B) e (C) possivelmente 

o fizeram em função de que estas representam valores presentes no problema. Os que escolheram a 

alternativa (A) possivelmente não construíram a habilidade avaliada, escolhendo aleatoriamente esta 

alternativa.

 U Caio distribuiu igualmente estes dez sorvetes para cinco amigos.

 U Faça um X no quadradinho que mostra quantos sorvetes cada amigo recebeu.

(A) 20

(B) 10

(C) 5

(D) 2
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 15

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à comparação de quantidades pela contagem 

para identificar desigualdade numérica. Os alunos que escolheram a alternativa (D) identificaram 

corretamente a imagem que corresponde à criança com a maior quantidade de balas. Os alunos que 

optaram pela alternativa (A) provavelmente o fizeram, por distração, levando em conta a criança com 

a menor quantidade de balas. Em relação às alternativas (B) e (C), é possível que os alunos as tenham 

escolhido de forma aleatória.

 U Veja quantas balas tem cada criança.

 U Faça um X no quadradinho da criança que tem mais balas.

 

(A) (B) (C) (D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 

o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 16

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à identificação de instrumentos adequados 

para medir o tempo em horas. Os alunos que escolheram a alternativa (B) identificaram corretamente 

que o relógio é o instrumento adequado para medir horas.  Os demais alunos possivelmente ainda não 

desenvolveram habilidades relacionadas ao uso das grandezas e medidas, especificamente aquelas 

referentes à identificação de instrumentos para medir grandezas.

 U Faça um X no quadradinho do instrumento usado para marcar a hora.

(A) 1 2 3
4 5 6
7 8 9
# 0 *

(B) 

(C) 
1 2 3

4 5 6 7 8 9 10

11

DOMINGO SEGUNDA TERÇA QUARTA QUINTA SEXTA SÁBADO

12 13 14 15 16 17

18 19 20 21 22 23 24

25 26 27 28 29 30 31

JULHO ANO 2010

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 

o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 17

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à ordenação de objetos em função do comprimento, 

a partir de imagens, analisando a sequência que apresenta objetos dispostos em ordem decrescente de 

tamanho. Os alunos que escolheram a alternativa (A) identificaram corretamente a sequência de objetos 

dispostos do maior para o menor. Os alunos que optaram pelas demais alternativas demonstraram ter 

dificuldades na identificação de uma sequência ordenada em função do comprimento dos objetos.

 U Faça um X no quadradinho que indica a sequência de carrinhos do maior 
para o menor.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 18

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada à resolução de problemas envolvendo a 

multiplicação por dois (dobro), com o apoio de imagem. Os alunos que escolheram a alternativa (D) 

demonstram dominar o conceito de dobro, encontrando a resposta do problema. Os alunos que optaram 

pelas alternativas (A) e (C) possivelmente o fizeram em função de que estas representam valores presentes 

no problema. Os que escolheram a alternativa (B) possivelmente não construíram a habilidade avaliada, 

escolhendo aleatoriamente esta alternativa.

 U Eduardo tem 12 brinquedos e Rita tem o dobro desta quantidade de 
brinquedos.

 U Faça um X no quadradinho que representa a quantidade de brinquedos de Rita.

(A) 2

(B) 5

(C) 12

(D) 24



2013
MATEMÁTICA

GUIA DE APLICAÇÃO
2013 • TESTE 1

25

Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE as instruções em que 

aparece o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Questão 19

Comentário: A questão avalia a habilidade relacionada a associação da contagem de objetos à 

representação de suas respectivas quantidades, menores que 20, com apoio de imagem. O aluno deve 

contar os objetos apresentados e encontrar como resposta 12, escolhendo a alternativa (D). Os alunos que 

escolheram as demais alternativas possivelmente demonstram ter dificuldades na contagem de objetos, 

mesmo quando estes estão dispostos de forma organizada.

 U Veja os abacaxis que Seu João vai vender.

 U Faça um X no quadradinho que indica quantos abacaxis Seu João vai vender.

(A) 3

(B) 4

(C) 11

(D) 12
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Professor(a)/Aplicador(a): leia para os alunos SOMENTE a instrução em que aparece 

o megafone. Repita a leitura, no máximo, duas vezes.

Comentário: A questão avalia a habilidade de identificar a cédula do sistema monetário brasileiro que 

corresponde ao valor de vinte reais (R$ 20,00). O aluno que escolheu a alternativa (C) demonstrou 

reconhecer a cédula de vinte reais. Os alunos que escolheram as demais alternativas possivelmente ainda 

não reconhecem as cédulas do sistema monetário brasileiro.

Questão 20

 U Faça um X no quadradinho da cédula que corresponde o valor do brinquedo 
abaixo.

(A) 

(B) 

(C) 

(D) 
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