
 
 

PROVA NÍVEL III 
6º e 7º do Ensino Fundamental II 

 
1. O orçamento é uma ferramenta de planejamento financeiro que ajuda 
a conhecer, controlar e equilibrar as despesas e receitas. Quando se trata da modalidade 
familiar é muito importante que todos da família estejam com o mesmo objetivo. Júliah decidiu 
fazer a sua parte e, com apenas 7 anos de idade, ela informou aos seus pais que deveriam 
diminuir sua mesada em 50%. Dessa forma eles poderiam utilizar esse valor, de R$27,00, para 
ajudar na conta de água ou luz. Com base nessas informações Quanto Júliah recebe de mesada.  

a) R$ 45,00 

b) R$ 50,00 

c) R$ 54,00 

d) R$ 64,00 
e) R$ 71,00 

 

2. “A .... tem o propósito de provisionar situações de incerteza e garantir o consumo futuro em 
possíveis instabilidades financeiras. É recomendado que se deposite em um investimento seguro 
de alta liquidez para que esteja disponível a qualquer tempo.”  
 
O termo que se encaixa na frase acima e faz parte dos conceitos da educação financeira é: 

a) Reserva de investimento  

b) Liquidez  

c) Rentabilidade  

d) Reserva de Emergência  

e) Alavancagem 

3. São características das cédulas do real:  
 
I. Efígies da república de um lado da cédula 
II. Elementos da fauna brasileiro de outro lado da cédula 
III. Marca tátil no canto de cada cédula para portadores de deficiência visual. 
IV. O papel utilizado na impressão das cédulas é do tipo couche. 
 
Marque a alternativa correta. 

a) Apenas a I está correta. 

b) A I, II e IV estão corretas. 

c) A I, II e III estão corretas. 

d) A II, III e IV estão corretas. 

e) A I, II, III e IV estão corretas. 

4. Para se ter uma vida equilibrada entre ganhos e gastos, é necessário planejamento. Analisar 
as prioridades de gastos e se policiar para consumir de forma consciente pode ser 
extremamente difícil para algumas pessoas, pois seus hábitos de consumos giram em torno de 
um ciclo vicioso que as impedem de manter um controle financeiro. Analise a tirinha abaixo: 



 
Fonte:  http://mulher30.com.br/tirinhas/vivi/page/2 

 

A partir da análise da imagem e de seus conhecimentos, marque a alternativa que representa o 

tipo de consumo predominante na imagem acima:  

a) Consumo público  

b) Consumo intermediário  

c) Consumo essencial  

d) Consumo supérfluo  

e) Consumo coletivo 

5. Rayssa e Alice decidiram ir as compras. Ambas gostaram de uma saia que custava R$ 60,00. 

Entretanto, o valor variava de acordo com a forma de pagamento, sendo possível dividir em 6x 

de R$ 13,00 em caso de compra no cartão de crédito ou obter um desconto de 10% na compra 

à vista. Alice decidiu dividir o valor, enquanto Rayssa levou o dinheiro para comprar à vista. 

Sabendo disso, assinale a alternativa que representa quanto cada uma gastou no total. 

a) Rayssa gastou R$60,00 e Alice gastou R$63,00 no total. 

b) Rayssa gastou R$54,00, pois obteve desconto de R$6,00. Enquanto Alice gastou R$78,00 

no total, pagando R$18,00 a mais do que o preço real da saia. 

c) Rayssa gastou R$66,00 e Alice gastou R$72,00 no total, pagando R$12,00 a mais do que 

o valor real da saia. 

d) Rayssa gastou R$54,00 pois obteve desconto de R$6,00, enquanto Alice pagou R$60,00 

pois não obteve desconto. 

e) Rayssa gastou R$55,00 pois obteve desconto de R$5,00, enquanto Alice gastou R$63,00 

no total. 

6. Rose está se mudando da casa dos seus pais para morar no seu apartamento, e por isso precisa 

comprar uma máquina de lavar roupa para levar na mudança. Ao sair para pesquisar preços, 

Rose encontrou, em lojas diferentes, 3 opções de máquinas da mesma qualidade:  

I. Valor à vista $ 1.179,90 ou em 6x de $ 215,00 no cartão;  

II. Valor à vista $ 1.365,00 ou em 7x de $ 220,00 no cartão; 

III. Valor à vista $ 1.281,99 ou em 5x de $ 268,00 no cartão. 

Após análise, assinale a alternativa correta. 

a) Caso escolha a terceira opção, Rose economizará $ 59,00 se decidir comprar à vista. 
b) Se Rose escolher a opção I para pagar no cartão, no lugar da opção II à vista, poderá 

economizar $ 75,00.   

http://mulher30.com.br/tirinhas/vivi/page/2


c) A opção II para pagar no cartão é a opção em que Rose conseguirá economizar mais 
dinheiro. 

d) Na terceira opção, a diferença entre o preço total à vista para o preço total no cartão é 
de $ 61,00. 

e) Entre as três opções, caso decida comprar no cartão, a que Rose economizará mais 
dinheiro é a opção III. 

 
7. Marcílio empreendedor de 27 anos fabricante de quentinhas. Sabendo que ele vende uma 
unidade por R$ 10,00 e o custo de produção é de R$ 6,60 por unidade, qual o lucro líquido de 
Marcílio ao vender 783 quentinhas?  
 

a) R$ 7.830,00 

b) R$ 4.563,00 

c) R$ 2.662,20 
d) R$ 2.689,00 
e) R$ 3.587,40 

 
8. Sabendo que os objetivos financeiros podem ser de curto, médio e longo prazo João tem os 
seguintes objetivos:  
 

i. Viagem de férias com a namorada, daqui a seis meses. 
ii. Acumular recursos para se aposentar daqui a 15 anos.  
iii. Compra um apartamento avista, daqui a quatro anos.  
iv. Festa de formatura, daqui a oito meses.  

 
Acerca dos objetivos financeiros de João assinale a alternativa correta: 
 

a) I e III são objetivos de longo prazo. 

b) I, II e III são objetivos de médio prazo. 

c) III é um objetivo de curto prazo. 

d) IV é um objetivo de longo prazo. 
e) I e IV são objetivos de curto prazo. 

 
9. Rosinha possui uma dívida em atraso no Banco Você Com Dinheiro no valor de R$1.000,00 e 
não sabe como lidar com essa situação. Analise as seguintes afirmações:  

I. Rosinha não deve se preocupar pois o Banco já possui muito dinheiro. 
II. Rosinha poderia renegociar sua dívida e continuar não pagando o Banco. 
III. Rosinha poderia renegociar sua dívida entrando em contato com o Banco e pedir 

um desconto para pagar sua dívida. 
IV. Rosinha deve esperar mais um tempo para pagar sua dívida só quando ela já 

estiver no dobro do seu valor atual. 
 
Sabendo que Rosinha deseja pagar o Banco, qual afirmativa será a melhor opção para Rosinha? 
 

a) Afirmativas I e II  

b) Afirmativa III  

c) Afirmativa II e III  
d) Afirmativa IV  
e) Afirmativa I 

 



10. Estamos em constante conflito entre o que desejamos adquirir e o que nossos recursos 

financeiros permitem. Tal conflito exige que planejemos nosso consumo. A respeito do Consumo 

Planejado e Consciente assinale a alternativa incorreta.  

a) Os desejos são ilimitados, enquanto os recursos são limitados. 

b) O planejamento financeiro possibilita consumir mais e melhor. Consumir “mais” por 

meio da potencialização do dinheiro e “melhor” via eliminação de desperdícios. 

c) Desligar as luzes de ambientes vazios, fechar as torneiras enquanto escova os 

dentes ou se planejar para evitar que produtos tenham a validade vencida, implica 

na ausência de um consumo consciente. 

d) Entre algumas das vantagens de planejar o consumo pode-se destacar: Controlar o 

endividamento pessoal, eliminar gastos desnecessários, utilizar os juros a seu favor 

etc. 

e) A busca pelo prazer imediato alinhada a pouca formação financeira podem ser 

fatores que dificultem o ato de planejar conscientemente. 

11. Em um supermercado foi anunciado uma promoção de 20% onde a caixa com 12 ovos 
poderia ser comprada por R$ 6,00. Considerando que se o ovo for comprado por unidade não 
tem desconto, quanto pagaria uma pessoa que deseja comprar 8 ovos?  
 

a) R$ 4,00 

b) R$ 4,25 

c) R$ 4,50 

d) R$ 4,75 
e) R$ 5,00 

 
12. Rafael, de segunda a sábado, vende trufas para complementar sua renda. Ele produz cada 
uma por 80 centavos e vende por 1,25 cada. Na última semana, Rafael conseguiu 17 trufas por 
dia. Qual foi o lucro de Rafael na semana?  
 

a) R$ 45,90 

b) R$ 47,20 

c) R$ 49,70 
d) R$ 51,30 
e) R$ 53,50 

 
13. Leia o Texto e responda a questão:  
 
Em relação ao “Tesouro Direto”  
O Tesouro Direto, que é basicamente a forma do governo dizer “Ei você quer me emprestar 
dinheiro? Te pago com juros lá na frente, sem falta!”, onde há 3 categorias: 
-O Tesouro Selic vai seguir a taxa de juros básica da economia, possibilitando maior liquidez por 
haver atualizações diárias dessa taxa 
- O Tesouro Prefixado, será um investimento que você já vai saber quanto vai ganhar antes 
mesmo de investir. 
- Tesouro IPCA, um título que não é possível dizer ao certo o juro total na data de vencimento 
(pós-fixado) por conta da variação do IPCA (a nossa conhecida inflação).   
 
Dessa maneira, o Tesouro Direto, sendo títulos públicos, podemos classificar esse investimento 
como:  
 



a) De baixo risco, já que por serem títulos públicos (dívida do governo), são garantidos pelo 
Tesouro Nacional, impossibilitando assim, perdas do valor investido. 
Consequentemente, o retorno terá uma tendência de ser mais baixo devido ao baixo 
risco. 

b) De alto risco, devido a possibilidade de perder os valores investidos e obter prejuízo da 
operação. 

c) De baixo risco, por terem grande possibilidade de perder os valores investidos e obter 
prejuízo de todo investimento realizado. 

d) De alto risco, já que são garantidos pelo Tesouro Nacional, sendo assim o mais seguro 
do país 

e) Não possuem nenhum risco, e também não podem ser classificados como 
“investimento”, pois não possuem nenhum retorno. 

 
14. O orçamento é uma ferramenta de controle financeiro que permite o equilíbrio das receitas 
e despesas, na educação financeira temos o orçamento pessoal que é individual e o familiar que 
leva em consideração as receitas e despesas de toda a família. O orçamento é formado por 
quatro etapas, são elas: 1 Registro; 2 Planejamento; 3. Avaliação; 4. Agrupamento.  
Ao criar um orçamento, a sequência corretas de etapas deve-se seguir é: 
 
a) 3,2,4,1 
b) 4,1,2,3 
c) 1,2,3,4 
d) 2,1,3,4 
e) 2,1,4,3 
 
15. Observe o quadro a seguir, que apresenta algumas cotações de moedas estrangeiras:  

Moeda  Símbolo Valor (em R$) 

Dólar americano US$ 5,2 

Euro € 5,95 

Franco suíço Sw. Fr. 5,71 

Iene japonês ¥ 0,051 

 

Conforme os valores apresentados no quadro, a quantia de 1 200 dólares equivalem, 
aproximadamente, a 

a) R$ 6.201,50 
b) Sw. Fr. 1.295,20 
c) ¥ 120.219,00 
d) € 1.048,70 
e) R$ 5.450,10 


