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1) O Imposto é um tributo obrigatório cobrado pelo governo, no qual, o valor que 
arrecadado contribui para custear as despesas administrativas do Estado. Os impostos 
podem ser de competência federal, estadual ou municipal. Qual alternativa abaixo 
indica um imposto municipal? 
 
a) IPVA - Imposto sobre a propriedade de veículos automotores 
b) IRPF – Imposto de Renda 
c) ISS – Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza 
d) ICMS - Imposto sobre Circulação de Mercadorias e Serviços 
e) IPI - Imposto sobre Produtos Industrializados 
 
 
2) Gilson decidiu complementar sua renda como motorista por aplicativo. Como já 
possui um veículo, inscreveu-se em uma plataforma em que o valor cobrado do 
passageiro por viagem depende basicamente de dois fatores: O valor fixo de R$ 3,00 
cobrado no início de qualquer viagem; e o valor de R$ 1,50 por quilômetro rodado. 
Além disso, Gilson sabe que a plataforma do aplicativo retém um terço do valor pago 
pelo passageiro; e que terá um custo de combustível no valor de R$ 0,48 por 
quilômetro rodado. 
Suponha que ele realizará apenas viagens de 10 km, com duração de 15 minutos cada. 
Considerando que Gilson deseja receber mensalmente o valor líquido mínimo de R$ 
1.510,00, o menor número aproximadamente de viagens mensais, como motorista de 
aplicativo, que Gilson precisa fazer é: 
 
a) 250 
b) 210 
c) 220 
d) 260 
e) 270 
 
3) A gestão do orçamento pessoal é basicamente o direcionamento dos recursos 
ganhos e gastos, listados por prioridade, com o objetivo de garantir o equilíbrio do que 
se ganha e o que se gasta. Sobre a gestão do orçamento familiar avalie as afirmativas 
seguir: 
I- Existem questões educacionais e de incentivo ao consumo que precisam ser 
trabalhadas quando o objetivo é a harmonia entre os gastos e os ganhos, 
considerando o que é essencial e supérfluo. 
CONTUDO 
II – Não existe uma receita certa e sim prevalece o bom senso, pois o entendimento 
de supérfluo e essencial varia de pessoa para pessoa. 
Sobre essas afirmativas e a relação proposta entre elas, assinale a alternativa correta: 
 
a) As afirmativas I e II são verdadeiras e a II é uma justificativa da I. 
b) A afirmativa I está falsa e a II, é verdadeira. 
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c) As afirmativas I e II, são falsas. 
d) As afirmativas I e II, são verdadeiras e a II não é uma justificativa da I. 
e) A afirmativa II é falsa e a I, é verdadeira. 
 
 
4) Analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
Os cartões de crédito é uma forma de crédito muito comum que são ofertados por 
bancos, lojas, supermercados, companhias aéreas, entre outros. No caso de o 
pagamento não ser efetuado na data prevista, o valor devido é acrescido de juros 
altíssimos no mês seguinte. São exemplos armadilhas do cartão de crédito:  
(  ) A possibilidade de pagamento mínimo da fatura sugere que essa pode ser uma boa 
alternativa, no entanto, os juros incidem sobre o restante da dívida, aumentando em 
muito o valor devido;  
(  ) Muitos casos de endividamento excessivo têm origem no uso descontrolado do 
cartão de crédito e no desconhecimento das consequências do pagamento mínimo da 
fatura do cartão; 
(  ) O cartão não dificulta que se perceba a quantidade de dinheiro gasto, incentivando 
o consumo imediato. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
 
a) V, V, V 
b) V, V, F 
c) V, F, V 
d) F, V, F 
e) V, F, F 
 
5) Sobre as estratégias mais seguras para uma aposentadoria financeiramente 
equilibrada, analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso): 
(  ) O Sistema Previdenciário Nacional constitui-se apenas na Previdência Privada;  
(  ) Os maiores cuidados que se deve ter ao se adotar uma estratégia independente 
para a aposentadoria são administrar bem os investimentos e resistir à tentação de 
dar uma destinação diferente aos recursos reservados para a aposentadoria, usando-
os, por exemplo, para trocar de carro ou reformar a casa;  
(  ) A Previdência Privada, também chamada de Previdência Complementar, está 
associada à formação de uma reserva que pode complementar a aposentadoria 
recebida pelo INSS. 
Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 
 
a) V, V, F 
b) F, V, V 
c) V, F, V 
d) V, F, F 
e) F, F, V 
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6) Sobre o tema investimentos sabemos que estes possuem algumas classificações.  
Quanto a forma de remuneração pode ser classificada em renda fixa ou renda variável, 
acerca dessa classificação qual a alternativa correta? 
 
I. O investimento em renda variável não possui regra de rentabilidade predefinida, 
sendo assim, ao comprar um ativo o investidor não tem certeza de qual será a 
rentabilidade quando decidir vendê-lo.  
II. Ações é um tipo de investimento de renda fixa. 
III. O investimento de renda fixa permite ao investidor conhecer a regra de 
rentabilidade do seu investimento até o final do período de investimento. 
IV. O investimento de renda fixa permite ao investidor conhecer a regra de 
rentabilidade do seu investimento, mas não é garantida até o final do período de 
investimento. 
 
a) I, II e III estão corretas. 
b) I, II e IV estão corretas. 
c) I e II estão corretas. 
d) I e III estão corretas. 
e) I e IV estão corretas. 
 
7) Antes de chegarmos à moeda oficial utilizada no Brasil atualmente (Real brasileiro), 
o país adotou outras moedas em diferentes épocas. Qual das moedas abaixo, 
antecedeu o Real Brasileiro?  
 
a) Real Império 
b) Cruzado 
c) Cruzeiro 
d) Cruzeiro Novo 
e) Cruzeiro Real 
 
8) Assinale verdadeiro ou falso: 
(  ) Renda fixa são investimentos que pagam, em períodos definidos, a remuneração 
correspondente a determinada taxa de juros pré e pós-fixadas. V 
(  ) O Fundo Garantidor de Crédito (FGC), é uma instituição que protege os 
depositantes e os investidores. Garante o montante investido acima de R$ 250.000,00 
(Duzentos e Cinquenta Mil Reais). F 
(  ) Renda variável são investimentos cuja remuneração pode ser dimensionada no 
momento da aplicação, portanto, se sabe a rentabilidade esperada. São exemplos: 
Ações, opções e derivativos. F 
(  ) Fundos Imobiliários (FII) são fundos de investimento destinados à aplicação em 
empreendimentos imobiliários. As receitas geradas pelos imóveis ou ativos detidos 
pelo fundo são periodicamente distribuídas para os cotistas. V 
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(  ) Ações são valores mobiliários emitidos por sociedades anônimas representativos 
de uma parcela do seu capital social. Podem ser ordinárias e preferenciais e é possível 
emprestar suas ações e ganhar um rendimento extra. 
 
a) V-V-V-F-V 
b) V-F-F-F-V 
c) F-F-V-V-F 
d) V-F-F-V-F 
e) V-F-F-V-V 
 
 
9) Márcio e Mário são amigos, e tiveram a ideia de constituir uma empresa voltada 
para fabricação de sabonetes artesanais, que tem capacidade produtiva mensal é de 
400 unidades e são vendidas a R$ 10,00 cada. Para fabricar os sabonetes eles 
apresentam os seguintes gastos semanais: 
 

Base glicerinada. R$ 50,00 

Essência. R$ 10,00 

Corante cosmético. R$ 6,00 

Lauril. R$ 30,00 

Folhas, flores ou ervas 
desidratadas. 

R$ 18,00 

Embalagem R$ 40,00 

Energia elétrica R$ 42,00 

Água R$ 30,00 

 
Considerando que eles venderam 300 unidades no mês de março e as informações 
acima qual o valor da receita de vendas e do lucro bruto, respectivamente, em março? 
(Considerem 1 mês = 4,5 semanas)  
 
a) R$ 3.000,00 e R$ 2.774,00 
b) R$ 3.000,00 e R$ 1.983,00 
c) R$ 2.000,00 e R$ 2.096,00 
d) R$ 3.000,00 e R$ 2.096,00 
e) R$ 2.000,00 e R$ 1.983,00 
 
10) A seguir serão apresentadas algumas palavras, complete os espaços em branco da 
frase a seguir com a palavra que melhor se encaixe no contexto e em seguida assinale 
a alternativa que representa a ordem correta.  
 

Pioram – participam- conscientes – usam – inconsequentes – presente – 
competências – mal – estar – bem – melhoram – explorem – passado – melhorem 
– futuro – inconscientes. 
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  Segundo a Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE) de 
2005, educação financeira é “o processo mediante o qual os indivíduos e as sociedades 
_______________ a sua compreensão em relação aos conceitos e produtos 
financeiros, de maneira que, com  informação, formação e orientação, possam 
desenvolver os valores e as _______________ necessários para se tornarem mais 
_______________ das oportunidades e riscos neles envolvidos e, então, poderem 
fazer escolhas _______________ informadas, saber onde procurar ajuda e adotar 
outras ações que _______________ o seu bem-estar. Assim, podem contribuir de 
modo mais consistente para a formação de indivíduos e sociedades responsáveis, 
comprometidos com o _______________". 
 
a) pioram – competências – conscientes – mal – melhorem – passado. 
b) pioram – competências – conscientes – bem – melhorem – presente. 
c) melhoram – competências – conscientes – bem – melhorem – futuro. 
d) melhoram – competências – inconscientes – bem – melhorem – futuro. 
e) pioram – consequências – conscientes – bem – melhorem – presente. 
 
11) O orçamento financeiro pessoal é uma importante ferramenta para que você possa 
conhecer, administrar e equilibrar suas receitas e despesas e, com isso, poder planejar 
e alcançar seus sonhos. Sobre a gestão orçamentária, assinale V para verdadeiro e F 
para Falso.  

Ⅰ - (  ) Um orçamento é neutro quando as despesas são iguais às receitas 

Ⅱ  - (  ) Um orçamento é superavitário quando as receitas são iguais às despesas, pois 
está em equilíbrio 

Ⅲ  - (  ) A meta básica de um orçamento é alcançada quando as receitas são superiores 
às despesas 

Ⅳ  - (  ) Um orçamento é deficitário quando as despesas são superiores às receitas 

Ⅴ  - (  ) Um orçamento é superavitário quando as receitas são superiores às despesas 
Assinale a alternativa que corresponde à sequência correta.  
 
a) V, F, F, F, V 
b) V, V, F, F, V 
c) V, F, V, V, V 
d) V, V, V, V, V 
e) V, V, V, V, F 
 
12) A elaboração de um orçamento consiste em quatro etapas: planejamento, 
registro, agrupamento e avaliação. Utilize (1) para planejamento, (2) para registro, (3) 
para agrupamento e (4) para avaliação. Em seguida, assinale a alternativa que 
corresponde à sequência correta. 
 
(  )Diferenciar receitas e despesas fixas das variáveis 
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(  )Analisar todos os dados coletados e a partir disso perceber como as finanças se 
comportam ao longo do mês para refletir sobre os hábitos de consumo 
 
(  )Estimar as receitas e despesas que terá em um mês 
(  )Agrupar as anotações conforme alguma característica similar 
(  )Anotar diariamente todas as receitas e despesas 
(  )Diferenciar as diversas formas de pagamento 
A sequência correta é: 
 
a) 1, 4, 1, 2, 2, 2 
b) 2, 4, 4, 3, 2, 2 
c) 3, 4, 1, 3, 1, 2 
d) 2, 1, 1, 3, 2, 2 
e) 1, 4, 1, 3, 2, 2 
 
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$ 5,00, a de R$ 20,00 
e na de R$ 100,00 respectivamente. 
 
a) Tartaruga de pente, Garça Branca Grande e Lobo Guará 
b) Garça Branca Grande, Mico leão Dourado e Garoupa 
c) Arara Vermelha, Lobo Guará e Mico Leão Dourado 
d) Garoupa, Onça pintada e Tartaruga de Pente 
e) Mico Leão Dourado, Arara Vermelha e Garoupa 
 
14) Dois capitais diferem no valor de R$200,00, estando o maior capital colocado em 
20% ao ano e o menor a 30% ao ano. Sabendo-se que os dois capitais produzem os 
mesmos juros após 1.030 dias, qual o valor do maior capital? 
 
a) R$ 430,00 
b) R$ 520,00 
c) R$ 600,00 
d) R$ 800,00 
e) R$ 350,00 
 
15) Podemos afirmar que inflação significa:  
I- Os preços caindo. 
II- Alta do valor do dinheiro devido à queda dos preços.  
III- Diminuição do valor do dinheiro devido à alta dos preços. 
Assinale a alternativa correta. 
 
a) Somente a afirmativa II está correta. 
b) As afirmativas II e III estão corretas. 
c) As afirmativas I e II estão corretas. 
d) As afirmativas I e III estão corretas. 



                         Nível 5         1º ao 3º ano do ensino médio 

e) Somente a afirmativa III está correta. 
 
 
 
16) Enumere a segunda coluna de acordo com a primeira.  
(1) IOF.     
(2) Educação fiscal.                             
(3) Inflação. 
 
( ) É o aumento nos preços dos bens e serviços, diminuindo o poder de compra da 
moeda. 
( ) É o imposto sobre operações financeiras, sendo as mais comuns operações de crédito, 
câmbio e seguros. 
( ) De modo geral, consiste na disseminação do conhecimento sobre os direitos e 
deveres fiscais do cidadão. 
 
a) 1, 2 e 3. 
b) 3, 2 e 1. 
c) 1, 3 e 2. 
d) 3, 1 e 2. 
e) 2, 3 e 1. 
 
 
17) A respeito da educação fiscal, identifique como verdadeiras (V) ou falsas (F) as 
seguintes afirmativas:  
I – A educação fiscal não tem relação com o exercício da cidadania. 
II – É capaz de proporcionar a participação do cidadão no que tange o fisco do Estado. 
III – constitui um conjunto de ações educativas sobre a incompreensão da função 
socioeconômica dos tributos. 
IV – Tem objetivo de formar cidadãos capazes de entender sobre a função social dos 
tributos. 
 
a) F, V, F e V. 
b) V, V, V e V. 
c) V, F, V e F. 
d) V, V, F e V. 
e) F, F, V e F. 
 


