
 
 

PROVA NÍVEL V 
1º, 2º e 3º do Ensino Médio 

 
1. A Taxa Selic é a taxa básica de juros da economia brasileira. Ela foi criada em 1979, com 
principal objetivo de ser uma ferramenta de controle da inflação. Sendo assim quando o Banco 
Central aumenta a Selic, isso desacelera a economia, impedindo a inflação de ficar muito alta. 
Mas o que significa o termo “Selic”?  
 

a) Sistema Especial de Liberação de Capital  

b) Sistema Especial de Liquidação e Custódia  

c) Sistema Exclusivo de Liquidação e Custódia  

d) Sistema Exclusivo de Longa Capitalização  

e) Sistema Exclusivo de Liberação de Crédito 

A pandemia ocasionada pelo coronavírus a partir de 2020 modificou a forma que as pessoas 
enxergam e lidam com as suas finanças. De acordo com o site Valor Investe, no período de 
pandemia, houve um aumento do interesse da população pelo tema “investimentos”, que é 
parte integrante da educação financeira. O número de pessoas físicas com cadastro na B3 (Bolsa 
de Valores) chegou a 3,1 milhões de CPFs, com crescimento de 87% sobre 2019. O crescente 
interesse da população pela temática de investimentos apesar de ser um evento positivo, causa 
um pouco de receio para os especialistas, pois a ansiedade e despreparo financeiro pode fazer 
com que as pessoas percam dinheiro.  
Fonte: https://valorinveste.globo.com/blogs/estevao-scripilliti/coluna/a-pandemia-e-a-importancia-da-
educacao-financeira.ghtml 

 
 
2. De acordo com o texto acima, assinale a alternativa que melhor explica o processo a ser 
percorrido para que as pessoas estejam mais preparadas a iniciar seus investimentos na bolsa 
de valores: 

a) O primeiro passo consiste em criar uma reserva de emergência investindo em renda 
variável, em seguida deve realizar seu orçamento pessoal e posteriormente comprar 
ações das empresas consideradas mais voláteis da B3. 

b) O primeiro passo consiste em manter controle de orçamento regular, aporte constante 
e ininterrupto em uma reserva destinada a emergências e após definido o perfil de 
investidor, deve-se comprar ações de empresas listadas na bolsa de valores. 

c)  O indivíduo deve manter uma organização de suas receitas e despesas por meio do 
controle regular de orçamento, possuir uma reserva de emergência para eventuais 
imprevisibilidades e após estudo de seus perfil, objetivos e opções de investimentos 
dentro das opções de renda variável, deve-se investir no que mais se adequa à sua 
posterior análise. 

d) Deve-se optar pela criação da reserva de emergência em investimentos de alta liquidez; 
a compra de ações de uma empresa deve ocorrer após análise criteriosa e observando 
o perfil de investidor do indivíduo, não havendo padrão para compra de empresas. 

e) O passo principal é usar o dinheiro em fundos imobiliários porque pagará proventos, na 
sequência investir nas ações menos liquidas para garantir valorização e só depois pensar 
em renda fixa. Assim, será a melhor forma para garantir sua reserva e fazer um bom 
orçamento. 
 

 

https://blog.nubank.com.br/o-que-e-inflacao/


3. Adriana é uma investidora e possui seus investimentos distribuídos em renda fixa e variável. 
Ao efetuar o controle de seus investimentos, ela percebeu que uma pequena porcentagem de 
seus rendimentos é descontada em função do Imposto de Renda. Entretanto, Adriana está em 
dúvida sobre essa dedução pois não conhece sobre os conceitos da educação fiscal.  
 
Suponha que Adriana lhe pediu orientações para melhor compreensão desses conceitos, qual 
resposta é mais correta nessa situação? 
 

a) O Imposto de Renda retiro na fonte de seus investimentos é recolhido pela sua corretora 

e serve como uma taxa de desconto pelo serviço prestado. 

b)  O Imposto de Renda deduzido dos rendimentos de Adriana é um tributo e seu 

recolhimento é repassado para o Governo pois a sociedade é financiada com os 

recursos oriundos dos tributos, que são pagos por todos. 

c) O Imposto de Renda não deve ser deduzido dos investimentos de renda fixa, dessa 

forma, Adriana deve recorrer a sua corretora para solução do erro. 

d) O Imposto de Renda deduzido dos investimentos é uma pequena porcentagem que as 

corretoras captam para financiar suas atividades e no momento do resgate do 

investimento, há a devolução desse valor. 

e) O Imposto de Renda não deve ser deduzido dos investimentos de renda variável, dessa 

forma, Adriana deve recorrer a sua corretora para solução do erro. 

4. Devem ser retiradas de circulação as cédulas manchadas, sujas, desfiguradas, gastas ou 
fragmentadas; com marcas, rabiscos, símbolos, desenhos ou quaisquer caracteres a elas 
estranhos; com cortes ou rasgos em suas bordas ou interior; queimadas ou danificadas por 
ação de líquidos, agentes químicos ou explosivos etc. 
Fonte: https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasinadequadas, consulta em 01/08/2021 
 

Sobre as cédulas inadequadas à circulação elas podem ser classificadas em: com valor e sem 
valor. Analise as proposições abaixo e marque a alternativa correta. 
 
I. As cédulas não-utilizáveis são aquelas inteiras, porém desgastadas pelo uso. Tem valor e 
podem ser utilizadas normalmente pelo público. Os bancos ao recebê-las devem 
encaminhar ao banco central para destruição. 
II. As cédulas não-utilizáveis são aquelas inteiras, porém desgastadas pelo uso. Tem valor e 
podem ser utilizadas normalmente pelo público. Os bancos ao recebê-las devem permitir 
que volte a circulação pelo público. 
III. As cédulas dilaceradas apresentam algum tipo de dano podendo estar inteira ou 

fragmentada, nesse caso deve conter mais da metade do tamanho cédula. Elas só têm valor 

para pagamento, depósito ou troca nas redes bancárias. 

a) A I e II estão corretas. 

b) A II e III estão corretas. 

c) A I, II e III estão corretas. 

d) A I e III estão corretas. 

e) Apenas a III está correta. 

 

 

 

https://www.bcb.gov.br/cedulasemoedas/cedulasinadequadas


5. Assinale a alternativa que apresenta apenas impostos.  

a) IVNP, IGP e IPCA. 

b) IOF, ICMS e IPTU. 

c) IGP e IPCA. 

d) INCC e GPM. 

e) INCC, IGM e IPCA. 

6. De acordo com os seus conhecimentos sobre a temática preencha a segunda coluna com a 

numeração correta:  

(1) Tesouro Selic. ( ) O título possui sua rentabilidade 
relacionada  a um indexador que varia ao 
longo do tempo. 

(2) Tesouro Pré-fixado  (  ) Possui uma taxa de juros fixa, acrescida 
dos cupons semestrais, que garantem uma 
renda extra durante o período de aplicação. 

(3) Tesouro Prefixado com Juros Semestrais. ( ) Título que possui uma rentabilidade 
relacionada à variação da inflação, mais os 
juros definidos no momento da compra. 

(4) Tesouro Pós-fixado. 
(   ) Sua remuneração é dada pela variação da 
taxa Selic diária registrada entre a data do 
investimento e a data de resgate do título. 

(5) Tesouro IPCA+. 
(  ) Aquele que tem taxa de juros fixa, que 
você já conhece no momento do 
investimento, ou seja, você sabe exatamente 
a rentabilidade que irá receber se mantiver o 
título até a data de vencimento. 

Qual a sequência correta? 

a) 4, 3, 5, 1 2. 

b) 1, 2, 3, 4, 5. 

c) 4, 3, 5, 2, 1.  

d) 4, 2, 5, 1, 3. 

e) 1, 3, 5, 4, 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 



7. Leia o texto e responda as questões 
 

  
-Imagem autoral do projeto Educação Financeira para Toda a Vida. Frase retirada do livro “Pega a Visão”.  
 

O livro “Pega a Visão”, feito pelo escritor, palestrante e empreendedor, Rick Chester, trata da 
trajetória e história de um homem que, desde criança teve de aprender como lidar com pessoas, 
negócios e dinheiro. Rick ficou muito conhecido após o chamado “vídeo da água”, onde, de 
maneira direta, indica a fórmula de obter dinheiro vendendo água na praia. No livro, Rick 
Chester fala sobre a importância da educação financeira e de como aplicou todos os conceitos 
na prática. Marque a alternativa que melhor indica o que é “Educação Financeira”: 
 

a) Educação Financeira é, além de buscar entender sobre suas finanças, e aprender a 

tratar de negócios e saber organizar os recursos de acordo com o que é obtido, 

planejando assim o futuro e desenvolvendo uma melhor qualidade de vida. 

Possibilitando através dos conhecimentos obtidos, fazer escolhas mais inteligentes 

em relação a produtos e serviços oferecidos pela sociedade.   

b) Educação Financeira trata somente do controle pessoal de dinheiro, onde a presença de 

muito dinheiro é necessário. Caso não haja uma grande quantidade de recursos, o 

conceito de “Educação Financeira” não é válido.   

c) “Educação Financeira” é o conhecimento exclusivo em relação a história da moeda, 

partindo do escambo até o conceito de “moeda” que conhecemos hoje, com operações 

de crédito, financiamentos e transações bancárias. 

d) A Educação financeira busca tratar de negócios e deixar determinados indivíduos com 

acúmulo de riquezas, enquanto outros buscam trabalhar para esses em troca de salário. 

e) O conceito de “Educação Financeira” é um termo antigo que não se aplica mais aos dias 

atuais, devido a globalização e o avanço da tecnologia, as pessoas não precisam mais 

buscar esse tipo de informação arcaica. 

 
8. Em 2020 o Banco Central disponibilizou uma nova opção de pagamento denominada de “PIX”. 
Essa nova opção de pagamento começou a ser usado por pessoas e empresas, pois para usá-lo 



basta apenas cadastrar uma chave no internet banking ou aplicativo do seu banco. Ao final do 
ano de 2020 já existiam aproximadamente 134 milhões de chaves cadastradas, divididas entre 
pessoas físicas e jurídicas. Sobre essa nova ferramenta de pagamento, assinale a opção correta.  
 
I - O PIX é uma forma de pagamento instantâneo e de baixo custo que oferece segurança e 
permite fazer transferências em qualquer hora do dia. 
II - O PIX é uma nova maneira de fazer pagamentos em poucos segundos, totalmente gratuitos, 
seguros e podem ser feitos de segunda a sexta no horário comercial. 
III - Os pagamentos feitos pelo pix são instantâneos e podem ser feitos a qualquer hora do dia e 
em qualquer dia da semana. 
IV - O PIX é um meio de pagamento que geralmente não cobra taxas, mas não é 100% gratuito. 
 

a) Apenas I e II estão corretas. 

b) Apenas I e III estão corretas. 

c) Apenas III e IV estão corretas. 

d) Apenas I, II e IV estão corretas. 

e) Apenas I e IV estão corretas. 

9. Uma cooperativa financeira é uma associação de pessoas que buscam, através da ajuda mútua 
e sem a finalidade de lucro, uma melhor administração de seus recursos financeiros através de 
uma instituição da qual participem como sócios e usuários. O cooperativismo é baseado em 
alguns princípios, qual alternativa a baixo não indica um princípio base? 

a) Adesão voluntária e livre; 
b) Participação econômica; 
c) Interesse pela comunidade; 
d) Gestão autoritária; 
e) Intercooperação; 

 
10. 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$150,00; R$50,00; e, R$100,00. 
c) R$50,00; R$200,00; e, R$150,00. 
d) R$100,00; R$300,00; e, R$200,00. 
e) R$40,00; R$160,00; e, R$120,00. 

 
11. Sobre fluxo de caixa quais as afirmações são verdadeiras e quais são falsas: 
 

I- Não é uma ferramenta importante para uma para assegurar uma boa gestão do 
negócio. 

II- Baseia-se no controle das movimentações financeiras, ou seja, do dinheiro que 
entra e sai do caixa, permitindo importantes decisões para o empreendimento. 

III- Através do entendimento das variáveis que compõem o fluxo financeiro da 
empresa, pode se construir um cenário de previsibilidade para as finanças. 

 
a) V, V, V. 

b) F, V, V. 

c) V, F, V. 



d) V, V, F. 

e)  F,F,F. 

12. Uma loja A vende um computador no valor de R$7.000,00, com 20% de desconto. A loja B 

vende o mesmo computador por R$6.000,00 com 15% de desconto, e a loja C vende por 

R$5.500,00 com 10% de desconto. Se x, y e z representam os valores dos descontos de ambas 

as lojas, respectivamente, calcule o valor de todos os descontos somados.  

a) R$ 2.850,00 

b) R$ 2.700,00 

c) R$ 2.605,00 

d) R$ 2.980,00 

e) R$ 2.540,00 

13. Analise as afirmativas a seguir sobre o que se deve fazer antes de comprar com base em 

financiamento (suave prestações): 

I - Não é necessário verificar os juros cobrados, pois sempre são valores pequenos; 

II - Analisar o tempo necessário para realizar todo o pagamento e se essa dívida não pode 

comprometer seu orçamento no futuro; 

III - Conferir o valor total a ser pago, para ver se realmente valerá a pena. 

Assinale a alternativa correta: 

a) Somente a alternativa II está falsa. 

b) As alternativas I e III estão corretas. 

c) Somente a alternativa III está correta. 

d) As alternativas I e II estão falsas. 

e) As alternativas II e III estão corretas. 

14. Sobre caderneta de poupança, analise as afirmativas abaixo e marque V (verdadeiro) ou F 

(falso):  

(  ) Para abrir e manter uma conta de poupança, o cliente paga tarifas, imposto de renda sobre 

os rendimentos;  

(  ) O dinheiro deposito na conta de poupança rende juros mensalmente;  

(  ) Não é um investimento popular e tradicional no Brasil. 

Assinale a alternativa que apresenta a sequência correta: 

a) V, V, V 

b) F, V, F 

c) V, F, V 

d) V, V, F. 

e) F, F, F. 

15. Uma pessoa decidiu aplicar R$10.000,00 a juro composto de 1,8% ao ano. Após quanto 

tempo terá um total de R$11.534,00? (Juros Compostos – Joelton 51 a 106 quest51) 

a) 2 anos e 5 meses. 

b) 1 ano e 2 meses. 

c) 2 anos e 2 meses. 

d) 5 meses. 

e) 8 meses 


