
                                                                                                     

PROVA NÍVEL II 

4º e 5º anos do Ensino Fundamental 

1. Larissa comprou 10 biscoitos por uma promoção de R$2,50 cada. Ela pagou com uma nota de R$ 

50,00. Quanto custou todos os biscoitos e quanto ela recebeu de troco? 

a) Os biscoitos custaram R$ 25,00 e ela recebeu de troco R$ 25,00 

b) Os biscoitos custaram R$ 22,50 e ela recebeu de troco R$ 27,50 

c) Os biscoitos custaram R$ 22,50 e ela recebeu de troco R$ 23,50 

d) Os biscoitos custaram R$ 27,50 e ela recebeu de troco R$ 22,50 

e) Os biscoitos custaram R$ 20,50 e ela recebeu de troco R$ 25,50 

 

2. Dona Zuzu passou a vender brigadeiros como sobremesa no seu trabalho. O custo unitário é de 

R$ 0,50 e ela vende cada um por R$ 2,00. Ao final do dia, vendeu 70 brigadeiros, qual foi o lucro 

dela? 

a) Dona Zuzu teve um lucro de R$ 210,00 

b) Dona Zuzu teve um lucro de R$ 105,00 

c) Dona Zuzu teve um lucro de R$ 150,00 

d) Dona Zuzu teve um lucro de R$ 175,00 

e) Dona Zuzu teve um lucro de R$ 135,00 

 

3. Ana sonha viajar para os Estados Unidos desde muito nova. Dessa forma, ela começou a poupar 

com 10 anos. A cada mês ela guardava 75 reais, hoje ela tem 18 anos, quanto ela conseguiu 

juntar até agora? 

a) R$ 600,00 

b) R$ 900,00 

c) R$ 2.500,00 

d) R$ 7.000,00 

e) R$ 7.200,00 

 

4. Fran vende empadas na faculdade. Cada empada tem o custo de 1,50 e ela vende cada empada 

por 2,75. Sabendo que Fran conseguiu vender no primeiro mês 150 empadas quanto ela teve de 

lucro? 

a) O lucro de Fran foi de R$120,00 

b) O lucro de Fran foi de R$142,30 

c) O lucro de Fran foi de R$150,50 

d) O lucro de Fran foi de R$181,25 

e) O lucro de Fran foi de R$187,50 



 

5. Sobre a melhor forma de administrar a vida financeira, assinale a opção correta: 

a) Devemos consumir coisas supérfluas 

b) Comprar coisas legais quando se quer é bom 

c) Parcelar os produtos comprados é melhor que pagar em dinheiro 

d) Comprar o que é essencial para sobreviver 

e) A Educação Financeira nos ajuda a não saber como usar nosso dinheiro 

 

6. Qual a importância da Educação Financeira? 

a) Saber lidar com o dinheiro para gastar conscientemente 

b) Aprender de maneira rápida como gastar em promoções 

c) Para gastar conscientemente e investir perigosamente 

d) Realizar um orçamento familiar para gastos exorbitantes 

e) Gastar tudo possível e evitar endividamentos 

 

7. Qual a importância de organizar um orçamento familiar? 

a) Para controle financeiro e boa gestão dos recursos financeiros 

b) Orçamento financeiro não é necessário, dá para fazer tudo de cabeça 

c) Orçamento familiar só serve para quem tem dinheiro em excesso 

d) Um orçamento individual já é o suficiente 

e) Para organizar um orçamento familiar é preciso ser mesquinho 

 

8. O ramo do cooperativismo destinado a promover e financiar necessidades ou empreendimentos 

dos seus associados é chamado de: 

a) Cooperativismo Agropecuário. 

b) Cooperativismo Educacional 

c) Cooperativismo de Crédito 

d) Cooperativismo Especial 

e) Cooperativismo Habitacional 

 

9. Gilson decidiu comprar um celular no valor de R$1.700,00 para revender. Ele conseguiu 

revender com um lucro de R$374,00. De quanto foi a taxa de lucro? 

a) 19,00% 

b) 20,30% 

c) 22,00% 

d) 18,50% 

e) 21,75% 



 

10. João quer um celular novo no valor de 980 reais e até então ele possui 400 reais. Sabe-se que 

ele ganha 20 reais toda semana. Quantas semanas ainda serão necessárias para ele comprar o 

celular novo? 

a) 28 semanas 

b) 24 semanas 

c) 30 semanas 

d) 25 semanas 

e) 29 semanas 


