
 
 

PROVA NÍVEL VI 
8º e 9º do Ensino Fundamental II 

 
1. Assinale a alternativa que se refere ao órgão responsável por disciplinar, fiscalizar e 

inspecionar as companhias abertas e os fundos de investimento.  

a) Comitê de Pronunciamentos Contábeis. 

b) Banco Central do Brasil. 

c) Superintendência de Seguros Privados. 

d) Comissão de Valores Mobiliários. 

e) Superintendências de Companhias Abertas e Investimentos. 

2. Com relação aos tributos brasileiros, enumere a segunda coluna de acordo com a primeira. 

 
a) 1, 2 e 3. 

a) 2, 1 e 3. 

b) 3, 2 e 1. 

c) 3, 1 e 2. 

d) 2, 3 e  1. 

3. Maria é uma dona de casa que decidiu organizar o seu orçamento familiar, que 

frequentemente encontra-se deficitário. Para tanto, reuniu toda a família para em conjunto 

encontrarem a melhor solução. Com base em seus conhecimentos, julgue os itens abaixo:  

I. Tomar banho com chuveiro elétrico por longos períodos pois a saúde e higiene 

pessoal é bastante importante para o bem-estar pessoal. 

II. Cancelar todas as cobranças de tarifas bancárias, referentes a serviços que são 

gratuitos por lei, (serviços essenciais). 

III. Se cadastrar em todas as assinaturas automáticas de serviços on-line tais como: 

Netflix, Amazon Prime, Spotify, Disney+ mesmo que não utilize, pois, uma parte 

importante da educação financeira satisfação nossos desejos. 

IV. Evitar fazer a feira do mês quanto se está com fome e com pressa. 

V. Não atrasar a fatura do cartão de crédito, nem utilizar o cheque especial. 

 

 
 
(1) Empréstimos compulsórios. 
(2) Taxa. 
(3) Contribuição de melhoria. 

(  ) São tributos cuja a sua cobrança está 
ligada à prestação do serviço público. 
Pode estar relacionado, por exemplo, a 
coleta de lixo e iluminação pública. 
( ) São tributos que servem para atender 
situações extraordinárias, como 
reconstrução de cidades. 
( ) São tributos associadas a uma 
contraprestação do governo. Relaciona-
se a uma atividade governamental capaz 
de resultar em um benefício ao cidadão 
e contribuinte. 



Indique a alternativa correta quanto aos hábitos de consumo que Dona Maria e sua família 

podem adotar para melhorar a situação financeira de toda a família. 

Todas as alternativas estão corretas: 

a) Todas as alternativas estão corretas. 

b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas. 

c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas. 

d) Apenas a alternativa II está correta. 

e) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas. 

4. Para garantir um futuro mais tranquilo, guardar um valor em dinheiro é fundamental. 

Segundo pesquisa realizada pela Anbima denominada: Raio X do Investidor, a reserva de 

emergência foi o principal destino para o dinheiro economizado em 2020 pelos brasileiros. 

Disponível em: < https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/reserva-de-emergencia-

toma-lugar-da-casa-propria-e-e-principal-destino-das-economias-dos-brasileiros-em-2020/>. 

Assinale a alternativa que não apresenta uma característica dos investimentos em reserva de 

emergência:  

a) Baixa volatilidade; 

b) Segurança; 

c) Liquidez; 

d) Alta volatilidade; 

e) Baixo risco. 

5. O Tesouro Direto é um programa criado pelo Tesouro Nacional, que permite que qualquer 

pessoa com um CPF possa investir em títulos públicos, pela internet. Em relação ao Tesouro 

Direto, assinale a alternativa correta.  

a) Quando você decide investir no Tesouro Direto, você empresta dinheiro para o Banco 

Central (emissor do seu investimento), cobrando juros por isso, ao longo do tempo. 

b) O Tesouro Direto veio para criar alternativas para o pequeno investidor, como um 

produto complementar de investimentos em renda variável. 

c) Ao adquirir um título público do Tesouro Direto, o investidor empresta dinheiro para o 

governo brasileiro em troca do direito de receber no futuro uma remuneração por este 

empréstimo. 

d) Os investimentos realizados pelo Tesouro Direto são garantidos pelo Fundo Garantidor 

de Créditos – FGC. 

e) O Tesouro Direto não possibilita a recompra dos títulos dos investidores diariamente 

para aqueles investidores que vendem o título antes do vencimento. 

 

 

 

 

https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/reserva-de-emergencia-toma-lugar-da-casa-propria-e-e-principal-destino-das-economias-dos-brasileiros-em-2020/
https://www.infomoney.com.br/minhas-financas/reserva-de-emergencia-toma-lugar-da-casa-propria-e-e-principal-destino-das-economias-dos-brasileiros-em-2020/


6. Observe o poster e leia o texto para responder a questão: 

 
-Imagem retirada do site AdoroCinema: https://www.adorocinema.com/filmes/filme-130604/trailer-18862559/   
 

O poster trata-se do filme: “Os Delírios de Consumo de Becky Bloom”. O presente filme retrata 
uma mulher (Rebecca Bloomwood) com problemas de consumo descontrolado, onde o ato de 
“comprar” torna-se um transtorno e uma forma de obter prazer e amenizar o estresse dos seus 
problemas. Contudo, os gastos e dívidas descontroladas, junto a falta de um planejamento 
financeiro, não só na ficção, mas também no mundo real, trazem muitos problemas e 
consequências.  
Marque a alternativa que melhor indica as consequências da falta de planejamento financeiro e 
consumo exagerado:    

a) O consumo exagerado não gera consequências negativas, já que o planejamento 

financeiro irá permitir gastar sem nenhuma preocupação.   

b) O planejamento financeiro não é necessário caso haja o consumo controlado, já que os 

recursos estão sendo gastos de forma consciente. 

c) Sem um planejamento financeiro as pessoas não possuem uma direção para seus 

recursos, o que vai ocasionar gastos excessivos, dívidas e problemas pessoais. Dessa 

forma, para uma vida financeira saudável e para manter o equilíbrio do consumo, torna-

se essencial um planejamento financeiro.   

d) O planejamento financeiro é algo negativo, já que demanda tempo para ser feito e 

impossibilita quem está realizando de praticar outra atividade produtiva. Enquanto o 

consumo excessivo é positivo, pois permite aos indivíduos aproveitarem os produtos 

que s lojas oferecem. 

e) A falta de planejamento e consumo exagerado não trazem consequências negativas, 

pois como dito no ditado popular “Dinheiro foi feito para gastar”. Dessa forma, não há 

problema em gastar todo o recurso obtido sem planejamento.  

https://www.adorocinema.com/filmes/filme-130604/trailer-18862559/


7. Leia o texto e responda a alternativa correta:  
 
Em relação ao Planejamento Financeiro é parte fundamental do Planejamento o registro das 
suas ideias e atividades, já que o dia a dia é repleto de informações, aquilo que deixamos 
“suspensos” na mente são facilmente ocupados por outras coisas. Esse registro pode ser feito 
da maneira que você achar mais fácil: excel, word, aplicativos de smartphones, folha de 
caderno, agenda etc.  
 
De forma prática, quais elementos a seguir são essenciais em um planejamento financeiro. 
Marque a alternativa que indica as afirmações corretas:   
 
1º: Entender seus recursos (tipo, salário ou mesada) e suas obrigações fixas (aluguel, internet, 
carro etc.) e anotar todos eles, esteja ciente do quanto entra e quanto sai.  
2º: Trace o que quer alcançar. Torna mais possível seguir seu planejamento já possuindo um 
objetivo palpável. 
3º: Separe antecipadamente para onde vai seu dinheiro. Não espere terminar o mês para 
tentar investir, já defina isso no início (e tenha em mente que quitar suas dívidas é o melhor 
investimento que pode fazer).  
4º: Aprenda a economizar e obter mais resultados com seus recursos, obtendo controle das 
suas economias. 

a) Somente as afirmativas 1º, 2º e 4º são corretas. 

b) Somente as afirmativas 2º e 3º são corretas. 

c) Somente as afirmativas 1º e 4º são corretas. 

d) Todas as alternativas estão corretas.  

f) Somente as afirmativas 1º e 3º são corretas. 

8. Acerca do assunto cooperativismo de credito quais verdadeiras e quais são falsas: 

(     ) O banco e as cooperativas de credito ambas possuem: conta corrente, conta poupança, 
empréstimo pessoal, cartão de crédito e de débito. 
(      ) As taxas de juros são mais baixas nas cooperativas de credito do que nos bancos. 
(    ) Nas cooperativas quando se tem o lucro (que é chamado de sobra nas cooperativas) é 

dividida de forma proporcional entre os cooperadores, diferentemente do banco que trabalha 

pra dar lucro.  

a) V,F,V. 

b) F, V, V. 

c) V, V, F. 

d) F, F, F. 

e) V, V, V. 

9. Com o isolamento social ocorreu um aumento nas compras online, para evitar ter quer sair 
por coisas desnecessárias e assim evitando se contagiar, porém tem que se tomar muito cuidado 
nas compras online, pois pode acabar se endividando sem nem perceber. Marque a alternativa 
que mostre maneiras de não cair em armadilhas das compras online. 
 

a) Abra os emails de marcas que você recebe vai que tenha alguma promoção boa, limpe 
seu histórico na internet, evitar fazer compras por impulso e evitar também assistir 
influenciadores que encorajam ao consumismo. 

b) Retire os emails de marcas que você recebe, limpe seu histórico na internet, evitar fazer 
compras por impulso e evitar também assistir influenciadores que encorajam ao 
consumismo. 



c) Abra os emails de marcas que você recebe vai que tenha alguma promoção boa, limpe 
seu histórico na internet, fazer compras por impulso e assistir influenciadores que 
encorajam ao consumismo. 

d) Retire os emails de marcas que você recebe, limpe seu histórico na internet, fazer 
compras por impulso e assistir influenciadores que encorajam ao consumismo. 

e) Retire os emails de marcas que você recebe, limpe seu histórico na internet, fazer 
compras por impulso e evitar também assistir influenciadores que encorajam ao 
consumismo. 

 

10. Na tabela seguinte pode-se observar o exemplo de um orçamento doméstico feito por 

Rodrigo:) 

ITEM  VALOR 

Condomínio R$ 350,00 

Energia elétrica R$ 160,00 

Alimentação R$ 400,00 

Higiene R$ 120,00 

Internet R$ 80,00 

Assinatura TV R$ 100,00 

Vestuário R$ 250,00 

Combustível do carro R$ 200,00 

Prestação do carro R$ 520,00 

Seguro do carro R$ 90,00 

Lazer R$ 300,00 

Total R$ 2.570,00 

Supondo que a renda mensal líquida de Rodrigo seja de R$1.880,00, assinale a alternativa que 

representa a situação de Rodrigo ao honrar seus compromissos. 

a) Déficit orçamentário de R$450,00 

b) Superávit orçamentário de R$450,00 

c) Déficit orçamentário de R$690,00 

d) Déficit orçamentário de R$510,00 

e) Superávit orçamentário de RS690,00 

11. 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?  

a) R$ 70.200,00 
b) R$ 66.050,00 
c) R$ 69.500,00 
d) R$ 108.000,00 



e) R$ 58.600,00 
 
12. Analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F (falso):  

Sobre as consequências financeiras do superendividamento, leia as afirmativas e assinale a 

alternativa correta: 

(  ) Aumento da qualidade de vida; 

(  ) Perda de patrimônio;  

(  ) Redução do consumo futuro; 

(  ) Comprometimento da renda com pagamento de juros e multas punitivas. 

 Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta de cima para baixo: 

a) V, V, V, F 
b) F, V, V, F 
c) V, F, V, F 
d) F, V, V, V 
e) V, F, F, V 

 
13. Analise as afirmativas a seguir sobre vantagens em planejar sua aposentadoria de modo 

independente e autogerida e, em seguida, assinale a alternativa correta: 

I - Possibilidade de aprendizados (investidor deve ler, fazer cursos e se envolver com seus 

investimentos financeiros); 

II - Liberdade na administração do dinheiro (não ficar preso a uma estratégia de alocação de 

ativos. Se o cenário muda, o investidor pode modificar sua estratégia); 

III - Possibilidade de menor retorno financeiro devido à eliminação de intermediários 
(pagamento de taxa de administração do fundo de previdência, por exemplo). 

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

 
14. Determine o montante acumulado no final de 2 anos e os juros simples recebidos a partir de 
um capital de R$ 15.000,00, com uma taxa de 1% ao mês.  

a) Juros = R$ 3.600,00 e Montante = R$ 18.600,00 
b) Juros = R$ 3.000,00 e Montante = R$ 15.400,00 
c) Juros = R$ 3.500,00 e Montante = R$ 17.000,00 
d) Juros = R$ 3.800,00 e Montante = R$ 16.400,00 
e) Juros = R$ 4.200,00 e Montante = R$ 15.600,00 

 
15. Marque a alternativa incorreta sobre a caderneta de poupança. 

a) O dinheiro depositado na conta de poupança rende juros anualmente. 
b) No Brasil é a forma de investimento mais popular e tradicional. 
c) Para abrir e manter uma conta de poupança, o cliente não paga tarifas, nem imposto de 

renda sobre os rendimentos. 
d) É um instrumento de poupança que foi criado para estimular a poupança popular. 
e) Popularmente também é chamada "poupança". 

 


