
                                                                                                     

PROVA NÍVEL III 

6º e 7º anos do Ensino Fundamental 

1. Arthur afirma para Murilo: “De acordo com meu orçamento familiar, sempre que faço meus 

cálculos mensais obtenho um resultado deficitário.” O que Arthur quis dizer sobre seu 

orçamento? 

a) Que suas receitas são maiores que suas despesas 

b) Que suas despesas fixas são maiores do que suas despesas variáveis 

c) Que suas receitas equivalem as suas despesas. 

d) Que suas despesas são maiores que suas receitas 

e) Que seu lucro é maior que sua receita 

 

2. Marque a alternativa que contém apenas marcas de segurança das cédulas da segunda família 

do real: 

a) Faixa Holográfica, Marca-d’Água e Armas Nacionais 

b) Fio de Segurança, Imagem Latente, Fibras Coloridas 

c) Faixa Holográfica, Marca-d’Água, Número Escondido 

d) Armas Nacionais, Fibras Coloridas, Fio de Segurança 

e) Imagem Latente, Número Escondido, Fibras Coloridas 

 

3. Um investidor comprou um apartamento por R$130.000,00 e gastou 60% do custo em reparos. 

Ele vendeu o apartamento por R$275.000,00. Qual foi o seu lucro? 

a) R$ 145.000,00 

b) R$ 67.000,00 

c) R$ 197.000,00 

d) R$ 79.000,00 

e) R$ 95.000,00 

 

4. Para fazer um par de sapatos uma empresa gasta R$ 16,00 e os vende por R$ 22,00. Quantas 

vendas são necessárias para que a empresa tenha um lucro de R$ 4.788,00. 

a) Será necessário vender 562 sapatos 

b) Será necessário vender 784 sapatos 

c) Será necessário vender 672 sapatos 

d) Será necessário vender 658 sapatos 

e) Será necessário vender 798 sapatos 

 



 

5. Joana poupa 350,00 por mês. Ela decide realizar uma compra no total de R$ 4.550,00. Quantos 

meses no mínimo serão necessários para comprar à vista? 

a) Ela irá precisar de 14 meses 

b) Ela irá precisar de 10 meses 

c) Ela irá precisar de 12 meses 

d) Ela irá precisar de 13 meses 

e) Ela irá precisar de 15 meses 

 

6. Sabendo que 1 kit com 2 camisas e 4 shorts custam R$ 100,00, e outro kit com 10 camisas e 2 

shorts custam R$ 140,00. Qual o valor de um kit com 1 short e 2 camisas? 

a) R$ 50,00 

b) R$ 30,00 

c) R$ 40,00 

a) R$ 20,00. 

e) R$ 60,00. 

 

7. Em um restaurante onde o preço do quilo corresponde a R$ 15,00. Qual o valor pago por um 

cliente que serviu 800g de comida? 

a) R$ 7,50 

b) R$ 10,00 

c) R$ 9,00 

d) R$ 13,00 

e) R$ 12,00 

 

8. João não tinha controle algum sobre suas finanças, dessa forma acabou adquirindo dívidas no 

cartão de crédito. O que João deve fazer para conseguir quitar suas dívidas do cartão de 

crédito? 

a) Um replanejamento financeiro para renegociar e quitar as dívidas 

b) Um planejamento financeiro, a fim de não contrair novas dívidas 

c) Recorrer a um empréstimo 

d) Pegar outro cartão de crédito para pagar a dívida 

e) Pagar com cheque especial 

 

 

 

 

 



 

9. Aline Christiane aplicou um capital de R$ 2.200,00 à taxa de 20% a.a., durante 3 anos. Qual foi 

o valor do juros simples recebido? 

a) R$ 1.320,00 

b) R$ 1,32 

c) R$ 132,00 

d) R$ 13.200,00 

e) R$ 13,20 

 

10. Joaquim José da Silva Xavier, também conhecido como Tiradentes, Teve sua Efígie gravada em 

qual das moedas de 2o geração do Real? 

a) 1 Centavo 

b) 5 Centavos 

c) 10 Centavos 

d) 25 Centavos 

e) 50 Centavos 


