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1) Bryan vende docinhos na universidade para ajudar a pagar suas contas. Ele compra R$50,00 
de ingredientes para fazer 100 docinhos por semana e vende esses docinhos por R$2,00 cada. 
Considerando que na última semana, ele vendeu todos os docinhos. Qual o custo, a receita e 
o lucro de Bryan da última semana, respectivamente? 
 
a) R$52,00; R$150,00; e, R$98,00. 
b) R$50,00; R$200,00; e, R$150,00. 
c) R$150,00; R$50,00; e, R$100,00. 
d) R$100,00; R$300,00; e, R$200,00. 
e) R$40,00; R$160,00; e, R$120,00. 
 
2) Alexia recebe mesada mensalmente de seus pais e decidiu economizar parte dessa mesada 
para comprar sua tão sonhada boneca. Ela percebeu que se economizasse 35% dos R$50,00 
que recebe durante 6 meses conseguiria comprar a boneca. Qual o valor dessa boneca? 
 
a) R$ 100,00. 
b) R$ 105,00. 
c) R$ 95,00. 
d) R$ 90,00. 
e) R$ 110,00. 
 
3) Sobre consumo e endividamento, analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou 
F (falso): 
(  ) A compra exagerada de produtos supérfluos, em decorrência da influência de anúncios e 
propagandas, ou mesmo do grupo social, pode contribuir para o superendividamento;  
(  ) A falta de hábito de registrar e controlar as despesas no caso de compras já feitas, mas que 
ainda terão que ser pagas, como a fatura do cartão de crédito, pode ser um importante fator 
de endividamento;  
(  ) A compra de um produto por impulso, sem que se conheça detalhadamente a própria 
capacidade de pagamento, não levará a um endividamento. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
 
a) V, V, V 
b) F, V, F 
c) V, F, V 
d) V, V, F 
e) F, F, F 
 
4) Sobre vantagens e desvantagens do uso do crédito, analise as afirmativas abaixo e marque 
V (verdadeiro) ou F (falso): 
(  ) Ao se utilizar crédito, gasta-se menos dinheiro para se comprar um produto do que se 
gastaria se o produto fosse comprado à vista;  
(  ) Usar o crédito pode ser uma boa solução quando não se tem o dinheiro disponível para 
comprar à vista algo que seja indispensável;  
(  ) Uma grande vantagem do uso do crédito é ter que pagar mais dinheiro do que se tomou 
emprestado, pois será preciso pagar juros. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
 
a) V, V, V 
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b) F, V, F 
c) V, F, V 
d) V, V, F 
e) F, F, F 
 
5) Para sair do endividamento é necessário cortar gastos, acerca desse tema marque a 
alternativa correta. 
 
I. Existem três tipos de gastos: Necessário, Supérfluo e Desperdício. 
II. Gastos necessários são aqueles considerados pouco importantes e estão ligados as coisas 
as quais vivemos sem. 
III. Gastos supérfluos são gastos que geram bem-estar e estão mais ligados ao desejo do que 
às necessidades. 
IV. Desperdícios são gastos que não estão ligados nem a bem-estar, nem às necessidades. 
V. Um exemplo de desperdício é o gasto com a feira mensal de alimentos para uma família. 
 
a) II e V estão corretas. 
b) II e IV estão corretas. 
c) I, IV e V estão corretas. 
d) I, II e IV estão corretas. 
e) I, III e IV estão corretas. 
 
6) Gabriella e os seis porquinhos... 

                                                                             

                                                                               
Gabriella era uma menina muito sonhadora, ele tinha o desejo de ir para Orlando, na Flórida, 
visitar sua tia. Pensando nisso, durante 6 anos ela economizou dinheiro, guardando em seis 
cofrinhos enormes, que possuíam formato de porquinho. Após os seis anos ela quebrou os 
porquinhos, cada um possuía a quantia de R$ 899,50. Para realizar seu sonho ela foi até uma 
casa de câmbio, para trocar o seu real por dólar. Supondo que a cotação do dólar no dia era 
de R$ 2,80, quantos dólares ela conseguiu ao efetuar essa operação? 
 
a) R$ 1.900,50 
b) R$ 321,25 
c) R$ 1.927,50 
d) R$ 321,55 
e) R$ 1.827,50 
 
7) Joana é uma dona de casa e diarista. Em 2020, com a chegada do COVID-19 ela teve que 
cessar as atividades de diarista e acabou ficando sem renda mensal. Pensando nisto, ela teve 
a ideia de fabricar máscaras para vender e conseguir sustentar a sua família. Sabendo que ela 
vende cada máscara por R$ 5,00 e o custo para produzir uma unidade é de R$ 1,75, quanto ela 
obteve de lucro com a venda de 511 máscaras? 
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a) R$ 2.555,25 
b) R$ 5.000,75 
c) R$ 1.346,25 
d) R$ 1.660,75 
e) R$ 1.660,25 
 
8) Geysa é uma confeiteira de São Paulo. Seu maior desejo é comprar uma máquina que faz 
1000 unidades de salgados por hora. Para fazer esse investimento ela precisará poupar 30% 
do seu lucro líquido. Sabendo que o seu Lucro Líquido é em média R$ 5.000,00 mensais e o 
valor da máquina é de R$ 7.500,00, em quantos meses ela conseguirá efetuar a compra à vista?  
 
a) 2 meses. 
b) 3 meses. 
c) 6 meses. 
d) 4 meses. 
e) 5 meses. 
 
 

9)  
 
Sobre orçamento familiar e endividamento: 

I. Se planejar é algo extremamente complexo, sendo uma coisa desnecessária. 
II. Uma das fontes de endividamento da população são as contas sazonais, por muitas vezes não 

estarem presente no planejamento familiar. 
III.  Crianças e pessoas que não trabalham nunca devem interferir nas contas familiares. 
IV. Na elaboração do orçamento financeiro é de suma importância tentar integrar todo a família, 

para que todos estejam cientes dos seus gastos e colabore em ocasiões necessárias. 
 
a) Apenas as afirmativas I e II estão corretas. 
b) Apenas as afirmativas III e IV estão corretas. 
c) Apenas as afirmativas I e III estão corretas. 
d) Apenas as afirmativas II e IV estão corretas. 
Apenas as afirmativas I e IV estão corretas. 
 
 
10) Segundo o indicativo da CNDL/SPC Brasil revela que 56% dos brasileiros não conseguem 
aproveitar a vida pelo jeito que administraram o seu dinheiro.  Fonte: Disponível 
em: https://site.cndl.org.br. Acesso em: mar. 2020. 
Qual dos fatores abaixo contribui para o aumento desse indicativo? 
 

https://site.cndl.org.br/56-dos-brasileiros-nao-conseguem-aproveitar-a-vida-pelo-jeito-que-administram-seu-dinheiro-revela-indicador-da-cndlspc-brasil/
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a) Um planejamento financeiro responsável. 
b) Fazer um orçamento e respeitar os limites desse orçamento. 
c) Comprar impulsivamente. 
d) Buscar sempre a melhor opção de compra e fugir dos juros altos. 
e) Gastar menos do que ganha. 
 
11) Sobre consumo consciente, classifique em F ou V: (Matheus 38) 
(   )I.O consumo consciente nos permite ter uma vida melhor. 
(   )II. O consumo consciente é algo sem importância, que não tem nenhum impacto na vida 
das pessoas.  
(   )III.O consumo consciente está ligado a realização de compras de forma impulsiva de 
produtos/serviços não necessários. 
(   )IV. O consumo consciente é a realização dos gastos necessários para nosso bem-estar. 
Assinale a alternativa correta: 
 
a) I e II são verdadeiras. 
b) II e III são verdadeiras. 
c) I e III são verdadeiras. 
d) I e IV são verdadeiras 
e) II e IV são verdadeiras. 
 
12) Joana tem apenas 10 anos, mas já acompanha sua mãe na ida ao supermercado para fazer 
as compras da semana de sua casa. A mãe de Joana comprou alimento e produtos de limpeza, 
que resultaram em um total de R$ 300, 00. A mãe de Joana fez o uso do cartão de crédito para 
esse tipo de compra parcelando em duas vezes já que ela consegue fazer um bom uso do 
cartão e acredita que organiza melhor suas contas assim. Sabendo que os juros que incidiram 
sobre o valor total da compra foram de 3%, qual o valor que a mãe de Joana irá pagar pelas 
compras? 
 
a) R$ 154,50 
b) R$ 309,00 
c) R$ 150,00 
d) R$ 313,63 
e) R$ 9,00 
 
13) 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$ 2,00, a de R$ 20,00 e na de R$ 200,00 
respectivamente. 
 
a) Garça Branca Grande, Arara Vermelha e Mico Leão Dourado 
b) Arara Vermelha, Lobo Guará e Tartaruga de Pente 
c) Lobo Guará, Garoupa e Onça Pintada 
d) Onça Pintada, Arara Vermelha e Garoupa 
e) Tartaruga de pente, Mico Leão Dourado e Lobo Guará 
 
14) José decidiu comprar um apartamento no valor de R$ 54.000, 00, após dois anos, resolveu 
vendê-lo, obtendo um lucro de 30% em relação ao valor de compra. Qual é o valor do 
apartamento que José conseguiu vender?  
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a) R$ 108.000,00 
b) R$ 66.050,00 
c) R$ 69.500,00 
d) R$ 70.200,00 
e) R$ 58.600,00 
 
15) Com base nos seus conhecimentos, numere a segunda coluna de acordo com a primeira e, 
assinale a alternativa que representa a ordem correta. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
a) 3, 4, 5, 1 e 2. 
b) 1, 4, 5,3 e 2. 
c) 1, 2, 3, 4, e 5. 
d) 2, 4, 5, 1 e 3. 
e) 5, 4, 3, 2 e 1. 
 
11) Rosa foi até a uma loja no Shopping para comprar um celular novo. Ao escolher o novo 
celular, foi conversar com o vendedor para negociar a forma de pagamento, o vendedor falou 
que o celular sairia por R$2.500,00, sem juros, no cartão de crédito dividido em 12 vezes, ou à 
vista, com um desconto de 25%. 
R$1.850 
R$2.250 
Rosa decidiu pagar à vista, quanto ela economizou? 
R$1.999 
R$1.800 
R$2.000 
 

(1) receita  
(2) despesa 
(3) custo 
(4) lucro 
(5) perda 

(  ) gastos relacionados a produção. 
(  ) diferença positiva entre receitas e despesas. 
(  ) gasto involuntário relacionado a produção. 
(  ) ganho decorrente da venda de mercadorias 
ou prestação de serviços. 
(  ) sacrifícios para obtenção da receita. 


