
 
 

PROVA NÍVEL II 
4º e 5º do Ensino Fundamental I 

 
1. Maria vende bolo de pote, ela deseja ter um lucro final de R$ 2.000,00 por mês. Sabendo que 
ela tem o gasto de R$ 100,00 para fazer 25 unidades e que posteriormente ela vende cada bolo 
de pote por R$ 8,00. Quantas unidades ela terá que vender para obter o lucro desejado?  
 

a) 500 unidades 

b) 350 unidades 

c) 520 unidades 

d) 480 unidades 

e) 540 unidades 

2. Karen assistiu a um curso sobre a importância de poupar e decidiu guardar 20% da sua mesada 
para comprar um skate. Sabendo que Karen recebe R$ 70,00 de mesada e que o skate que ela 
deseja comprar custa R$140,00, quanto tempo levará para que ela compre esse produto.  
 

a) 4 meses 

b) 7 meses 

c) 10 meses 

d) 12 meses 

e) 15 meses 

3. O real tem duas famílias de notas sendo as duas válidas e em circulação. A primeira família foi 
lançada em 1994. Marque a alternativa que apresenta apenas cédulas da primeira família.  
 

a)  

b)  

c)  

d)  

e)  
 
 
4. Analise as sentenças abaixo e classifique-as entre atitudes tomadas por um consumidor 
consumista ou por um consumidor consciente:  
I. Comprar calças novas 1 mês após ter renovado o guarda roupa e ter várias opções de calças; 
II. Poupar para comprar uma bicicleta após ter avaliado todos os custos necessários e chegado 
à conclusão de que a compra trará uma economia de RS35,00 por mês com transportes; 
III. Pesquisar o preço de um produto em várias lojas e na Internet para garantir que fará o melhor 
negócio, com a mesma qualidade e pagando menos; 
Aceitar uma oferta de um vendedor porque ele insistiu muito e você não soube dizer não. 
 



a) Consumidor consciente - consumidor consciente - consumidor consumista - 

consumidor consciente  

b) Consumidor consciente - consumidor consumista  - consumidor consumista - 

consumidor consumista  

c) Consumidor consumista - consumidor consciente - consumidor consumista - 

consumidor consciente 

d) Consumidor consumista - consumidor consciente - consumidor consciente - 

consumidor consumista  

e) Consumidor consumista - consumidor consciente - consumidor consumista - 

consumidor consumista 

5. A independência financeira é um processo no qual as pessoas visam não precisar trabalhar, o 

patrimônio acumulado ao longo dos anos se torna suficiente para que se viva de férias pelo resto 

da vida. O comportamento financeiro influencia diretamente no alcance desse objetivo, e 

diversas atitudes podem facilitar ou dificultar o êxito dos resultados. Assinale abaixo a 

alternativa que NÃO contribui para o alcance da independência financeira:  

a) Planejar os seus gastos  

b) Investir  

c) Acumular dívidas  

d) Ter uma reserva de emergência  

e) Focar nos seus objetivos 

6. Assinale a alternativa que apresenta o nome da moeda oficial do Brasil, Inglaterra, Itália e 

Estados Unidos, respectivamente.  

a) Real, Libra Esterlina, Euro e Dólar. 

b) Real, Ieni, Libra Esterlina e Euro.  

c) Real, Euro, Libra Esterlina e Ieni. 

d) Real, Dólar, Euro e Dólar. 

e) Real, Euro, Libra Esterlina e Dólar. 

7. A má gestão dos recursos financeiros, sejam eles pessoais e/ou familiares – podem acarretar 
alguns problemas financeiros. Assinale a alternativa que apresenta um problema decorrente da 
má gestão dos recursos financeiros.  
 

a) Planejamento eficaz. 

b) Metas e objetivos definidos. 

c) Investimentos para aposentadoria. 

d) Tomada de decisão com base nas emoções. 
e) Utilização de crédito de forma consciente. 

 
8. João junta moedas em 2 cofres, um cofre para moedas de 50 centavos e outro cofre para as 
de 1 real. João viu um novo brinquedo que custa 80 reais e vai usar o dinheiro que juntou para 
comprar. Quando abriu os cofres, ele viu que tinha 64 moedas de 50 centavos e 39 moedas de 
1 real. Quanto falta para João comprar o brinquedo? 
 

a) Faltam 5 reais  

b) Faltam 6 reais  

c) Faltam 7 reais  
d) Faltam 8 reais  



e) Faltam 9 reais. 
 
9. Veja a charge e responda a questão:  

 
 
-Imagem feita por Renato Peters, retirada do site G1: http://g1.globo.com/economia/noticia/2016/11/charge-
cartao-de-credito.html 

 
A charge representa o comportamento similar a muitos brasileiros que não possuem um 
planejamento financeiro em relação a utilização do cartão de crédito. Que comportamento 
seria esse? Marque a alternativa que melhor indica  
 

a) Felicidade, devido ao valor baixo da fatura e consequentemente, mais dinheiro irá 
sobrar.   

b) Indecisão, pois os valores geralmente não são destacados na fatura do cartão de 
crédito. 

c) Susto e medo, já que a falta de planejamento financeiro e o consumo exagerado 
resultaram em uma fatura acima do orçamento.   

d) Inconformidade, já que é muito raro existir fatura de cartões com valores altos. 
e) Indiferença, pois a fatura não precisa ser paga. 

 
10. Felipe entrará de férias no próximo mês e decidiu viajar para as Ilhas Maurício. Ele comprou 
um pacote de viagens com duração de 10 dias, onde está incluso passagem e hospedagem. Para 
gastar durante a viagem ele levará R$ 16.000,00 e estima gastar todo o dinheiro, de forma 
proporcional durante os 10 dias. Levando em consideração que a previsão para a cotação do 
Dólar no período da viagem é de $5,00, quantos dólares Felipe deverá gastar por dia?  
 

a) $ 1.600,00 
b) $ 320,00 
c) $ 400,00 
d) $ 450,00 
e) $ 640 ,00 

 
11. João decidiu vender bolsas para aumentar sua renda. Ele foi até um fornecedor e conseguiu 
comprar cada bolsa por R$ 25,00 reais, para oferecer um serviço melhor, João comprou sacos 
de pano para poder embalar as bolsas que lhe custaram R$ 5,00 cada, visando aprimorar o 



marketing dos seus produtos, João resolveu colocar sua logo marca na embalagem das bolsas, 
o que lhe custou R$ 2,00 reais cada logomarca impressa. Sabendo que João deseja obter 50% 
de lucro sobre suas vendas, por quanto ele deve vender cada bolsa?  
 

a) R$ 64,00 
b) R$ 48,00 
c) R$ 37,50 
d) R$ 45,00 
e) R$ 40,50 

 
12. Sabe-se que a Lei da Escassez rege o mundo, uma vez que, os recursos são escassos e as 
necessidades ilimitadas. Sendo assim a maximização e otimização dos recursos empregados 
para gerar produtos, alimentos, bens, serviços, etc. é de extrema importância. Aplicando essa  
premissa  à gestão  das finanças, isto é, utilizar  a melhor aplicação dos recursos financeiros  
marque a alternativa que melhor se adequa.  

a) Consumo consciente, planejamento financeiro e consumismo 
b) Consumismo e consumidor compulsivo 
c) Orçamento familiar e Pessoal e Consumidor consumista. 
d) Orçamento familiar e pessoal, consumidor consciente e reservas emergenciais. 
e) Reservas emergenciais, consumismo e planejamento financeiro. 

 

13.  Analise as afirmativas a seguir sobre as estratégias de aumentar o potencial do 

seu dinheiro: 
 

a) Somente a alternativa III está falsa. 
b) As alternativas I e III estão falsas. 
c) Somente a alternativa III está correta. 
d) As alternativas I e II estão falsas. 
e) Todas as alternativas estão corretas. 

 
14. Nara e Pedro iam fazer as compras do mês e lembraram que no mês passado eles excederam 
um pouco o limite deles e acabaram no vermelho no final do mês, e não queriam repetir o 
mesmo erro, queriam economizar. Marque a alternativa que apresente maneiras que ajudem 
Nara e Pedro a atingirem seus objetivos.  

a) Ir ao mercado e comprar o que se quer e fazer a compra de marcas menos conhecidas. 
b) Fazer lista de compras antes de ir ao mercado, comprar o que se quer 

independentemente se precisa ou não e fazer a compra de marcas menos conhecidas. 
c) Fazer lista de compras antes de ir ao mercado, comprar só o que realmente precisa e 

fazer a compra de marcas mais conhecidas. 
d) Fazer lista de compras antes de ir ao mercado, comprar o que se quer 

independentemente se precisa ou não e fazer a compra de marcas mais conhecidas. 
e) Fazer lista de compras antes de ir ao mercado, comprar só o que realmente precisa e 

fazer a compra de marcas menos conhecidas. 
 
15. 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: 
-Presente de Aniversário de João  
-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 Variável, Despesa Fixa, Receita Variável, Despesa Variável 
e) Despesa Variável, Receita Variável, Receita Variável, Receita Fixa 

 
 
 
 


