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1) Clara e Mário estavam organizando seu orçamento familiar e perceberam que os gastos 
estavam muito mais altos do que os ganhos, logo o orçamento deles é____________, mas o 
ideal seria_____________ ou _____________. Marque a alternativa que preencha 
corretamente as lacunas respectivamente. 
a) Superavitário, deficitário ou neutro. 
b) Deficitário, superavitário ou neutro. 
c) Neutro, superavitário ou deficitário. 
d) Negativo, superavitário ou deficitário. 
e) Deficitário, neutro ou negativo. 
 
2) A família de João está preparando o orçamento familiar para poder controlar seus gastos e 
diferenciar as contas existentes em sua casa. Eles sabem que as receitas e despesas se dividem 
entre fixas e variáveis, mas estão com dúvida em como classificar as seguintes contas: 
-Pagamento de Água e Energia  
-Conserto do notebook do pai de João 
-Venda de roupas usadas da mãe de João  
-Recebimento da mensalidade de um apartamento alugado pertencente à família  
 
Marque a alternativa que satisfaz, respetivamente, a classificação das contas acima, entre 
receitas e despesas, fixas ou variáveis: 
a) Despesa Fixa, Despesa Variável, Receita Variável, Receita Variável 
b) Despesa Variável, Despesa Variável, Receita Variável, Receita Fixa 
c) Receita Fixa, Despesa fixa, Receita fixa, Receita Variável 
d) Despesa Fixa, Despesa Variável, Receita Variável, Receita Fixa 
e) Despesa Variável, Despesa Fixa, Receita Fixa, Despesa Variável 
 
3) O gráfico abaixo apresenta os gastos com algumas categorias do supermercado. 

 
Responda em qual das categorias o gasto foi maior e quanto foi gasto nela, marcando a 
alternativa correta. 
a) Na categoria Carne. Foi gasto 30 reais. 
b) Na categoria Carne. Foi gasto 50 reais. 
c) Na categoria Cereal. Foi gasto 40 reais. 
d) Na categoria Fruta. Foi gasto 30 reais. 
e) Na categoria Verdura. Foi gasto 20 reais. 
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4)  
 

 
https://i.pinimg.com/originals/c3/db/ce/c3dbce7cae627b8e32e34359b3b94597.jpg 
 
Esta é uma cena muito comum no dia a dia, aplicando os conhecimentos de educação 
financeira, qual seria a melhor estratégia para que, de forma definitiva, essa pessoa não gaste 
todo o salário só em contas e fique sem dinheiro? 
 
a) Realizando Compras. 
b) Realizando Empréstimos. 
c) Pagando as dívidas que já existem, e realizando planejamento financeiro. 
d) Não pagando as contas. 
e) Adquirindo novos cartões de crédito. 
 
5)  
 

 
https://i.pinimg.com/474x/e3/7f/7c/e37f7c9ec966a456b2fa1cac877bdf52.jpg 
 
Essa tirinha mostra de forma lúdica o conceito de investimento, sendo assim, qual das 
alternativas representa um exemplo de investimento. 
 
a) Compra supérflua 
b) Poupança 
c) Carro para uso pessoal 
d) Consórcio 
e) Financiamento 
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6) Patrícia, precisa fazer seu planejamento financeiro anual, e para que ele seja eficaz, é 
necessário que contenha despesas fixas, variáveis e sazonais. Porém, como está realizando 
pela primeira vez, ela não sabe classificar suas contas nestas categorias, sendo assim para 
ajudá-la, podemos dizer que conta de Luz, Aluguel e IPTU são respectivamente:  
 
a) Despesa sazonal – Despesa variável – Despesa fixa. 
b) Despesa variável – Despesa sazonal – Despesa fixa. 
c) Despesa fixa – Despesa variável – Despesa sazonal. 
d) Despesa variável – Despesa fixa – Despesa sazonal. 
e) Despesa sazonal – Despesa variável – Despesa fixa. 
 
7) Seu Arnaldo vende balas de coco nos ônibus, da cidade de Alhandra. O preço de venda de 
cada bala é de R$ 0,25 e o custo por unidade é R$0,06. Com base nas informações anteriores, 
qual a receita bruta de Seu Arnaldo, caso venda 1000 balas, em 3 dias? 
 
a) R$ 600,00 
b) R$ 270,00 
c) R$ 625,00 
d) R$ 270,00 
e) R$ 250,00 
 
8) A mãe de João pediu para que ele fosse até o supermercado para comprar a Maionese H de 
250g. E sua mãe pediu para que ele realizasse uma pesquisa nos supermercados próximos a 
sua casa e comprasse onde a maionese fosse mais barata. 
- No SUPERMERCADO B a maionese H de 250g custa R$5,19 
- No SUPERMERCADO C a maionese H de 200g custa R$4,30 
- No SUPERMERCADO D não vende a maionese H 
- No SUPERMERCADO E a maionese H com 250g custa R$4,80 
- No SUPERMERCADO F a maionese H de 500g custa R$15,59 
 
Atendendo ao pedido da sua mãe, João comprou a maionese em qual Supermercado? 
 
a) SUPERMERCADO B 
b) SUPERMERCADO C 
c) SUPERMERCADO D 
d) SUPERMERCADO E 
e) SUPERMERCADO F 
 
9) Por causa da pandemia de Covid 19 Mônica precisa comprar um celular novo para sua filha 
e um computador para seu filho para participarem das aulas da escola. Pelo computador ela 
pagará 10 parcelas fixas e sem juros de R$ 160,00 e pelo celular 8 parcelas de R$ 120,00. O 
investimento total na vida escolar de seus filhos foi de: 
a) R$ 1.780,00 
b) R$ 280,00 
c) R$ 1.600,00 
d) R$ 2.560,00 
e) R$ 1.200,00 
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10) Sabendo que o preço do dólar no Brasil está a R$ 5,71, qual o valor de 50 dólares em reais. 
 
a) R$ 245,00 
b) R$ 285,50 
c) R$ 340,00 
d) R$ 300,00 
e) R$ 235,50 
 
11) O nosso dinheiro brasileiro o “Real” foi criado em meados de 1994, as cédulas são 
produzidas na Casa da Moeda. 
Em que cidade se localiza a Casa da Moeda? 
 
a) Brasília 
b) Belo Horizonte 
c) Rio de Janeiro 
d) João Pessoa 
e) São Paulo 
 
12) O aprendizado em educação financeira contribui com uma melhor gestão de nossas 
finanças pessoais, através do planejamento podemos melhor aplicar nossos recursos. Dentre 
os benefícios, temos o investimento. Investir é aplicar recursos acumulados em algum ativo 
financeiro na expectativa de ter um retorno no futuro. Sabendo disso complete a frase a 
seguir:  
 
Ao Investir ___________  recursos de  maneira ___________ , que significa planejar, ter 
__________ e conhecer investimentos. Dessa forma, você pode consumir com  _________  e 
se preparar para ___________ , além de fazer um planejamento para o ________  como a 
própria aposentadoria.  
As palavras que completam a frase são, respectivamente: 
 
a) Consumimos- organizada- disciplina- segurança- emergências- futuro 
b) Consumimos- inteligente- dinheiro- excesso- promoções- imprevisto 
c) Acumulamos- inteligente- disciplina- segurança- emergências- futuro 
d) Poupamos- inteligente- dinheiro- segurança- promoções- futuro 
e) Acumulamos- organizada- disciplina- segurança- promoções- futuro 
 
13) O orçamento financeiro da família é o planejamento das finanças do lar, compreende uma 
visão clara das receitas e despesas, permitindo conhecer os hábitos de consumo e administrar 
melhor o dinheiro de maneira que seja possível atingir os objetivos e viver de forma mais 
organizada. Algumas dicas ajudam a fazer um melhor controle do orçamento, dentre elas 
alguns papéis devem ser definidos na família, sabendo disso utilize V para verdadeiro e F para 
falso para as alternativas abaixo: 
 
I-(  ) O pagador tem que organizar todas as finanças para saber quais as contas a serem pagas 
II-(  ) O pagador tem que controlar os dias de pagamento de cada conta 
III-(  ) O organizador observa os objetivos estabelecidos e acompanha a conquista das metas  
IV-(  ) A construção do orçamento fica sob responsabilidade quem paga as contas 
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V-(  ) O organizador deve ser capaz de persuadir todos os membros da família a informar onde 
gastaram o seu dinheiro 
A sequência correta é: 
 
a) F, V, V, F, V 
b) V, V, V, V, V 
c) V, F, F, V, F 
d) F, V, F, V, F 
e) V, V, V, F, F 
 
14) Felipe vai casar e precisa comprar para sua casa um liquidificador e um fogão. Ele pretende 
comprar a prazo. O liquidificador custa 5 parcelas de 15,00 reais, e o fogão custa 7 parcelas de 
35,00 reais. Quanto Felipe vai pagar pelo total de sua compra?  
 
a) Felipe pagará um total de R$ 235,00. 
b) Felipe pagará um total de R$ 370,00. 
c) Felipe pagará um total de R$ 335,00. 
d) Felipe pagará um total de R$ 225,00. 
e) Felipe pagará um total de R$ 320,00. 
 
15) Todas as cédulas do real, a moeda do Brasil, possuem um animal diferente da nossa fauna 
local. Qual o animal presente no verso da nota de R$ 50,00, a de R$ 100,00 e na de R$ 200,00 
respectivamente. 
 
a) Tartaruga de pente, Garça Branca Grande, Arara Vermelha 
b) Mico Leão Dourado, Onça Pintada e Garoupa 
c) Lobo Guará, Tartaruga de Pente e Mico Leão Dourado 
d) Onça pintada, Garoupa e Lobo Guará 
e) Garoupa, Arara vermelha e Garoupa 
 
12) Observe a tirinha: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Com base nos tipos de despesas, assinale a alternativa que representa as despesas supérfluas, 
como as quais a personagem na tirinha aborda de forma superficial e irrelevante.  
a) Realizar sua feira mensalmente. 
b) Comer em restaurantes de custos elevados todos os finais de semana. 
c) Fazer o pagamento da conta de água e energia mensalmente. 
d) Comprar o gás de cozinha mensalmente. 
e) Pagar o aluguel da sua residência mensalmente. 


