
                                                                                                     

PROVA NÍVEL IV 

8º e 9º anos do Ensino Fundamental 

1. Thiago investiu R$ 2.200,00 a uma taxa de juros simples de 3% ao mês durante 16 meses. 

Marque a questão que apresenta os juros e o montante dessa aplicação, respectivamente. 

      a) Juros de R$1.056,00 e um montante de R$3.256,00 

      b) Juros de R$ 1.076,00 e um montante de R$3.300,00 

      c) Juros de R$1.056,00 e um montante de R$ 3.300,00 

      d) Juros de R$1.070,00 e um montante de R$ 2.076,00 

      e) Juros de R$1.800,00 e um montante de R$3.540,00 

 

2. Karla aplicou R$ 800,00 na poupança e o valor dos juros em um mês foi de R$ 2,00. Caso seja 

aplicado R$ 3.600,00 no mesmo mês, qual seria o valor dos juros? 

      a) R$3,50 

      b) R$6,00 

      c) R$ 9,00 

      d) R$ 6,50 

      e) R$8,00 

 

3. Ricardo e Caio recebem mesadas da seguinte forma: Ricardo ganha o dobro do valor da mesada 

recebida por Caio, e que a soma das mesadas é igual a R$ 85,50. Quanto ganha Ricardo e Caio 

respectivamente? 

a) R$28,00 e R$57,00 

b) Ambos recebem R$28,60 

c) R$57,00 e R$28,50 

d) R$57,00 e R$28,60 

e) R$28,00 e R$28,60 

 

4. Alguém utiliza o cartão de crédito de forma correta se: 

a) Observar a fatura com atenção e pagar sempre o valor total sem atraso 

b) Comprar tudo parcelado e na hora da fatura conferir se foi a melhor forma de comprar 

c) Pagar sempre o valor mínimo, entrando no rotativo para ter uma folga no orçamento 

d) Emprestar o cartão para amigos, sem certeza que pagarão as compras 

e) Adquirir mais de cartões, com datas diferentes de vencimento, e estourar o limite 

 



5. Qual a importância de organizar um orçamento familiar? 

a) Para organizar um orçamento familiar é preciso ser mesquinho 

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 controle financeiro e boa gestão dos recursos financeiros 

 

6. Assinale a alternativa correspondente às principais consequências do consumismo: 

a) Maior controle no orçamento familiar 

b) Preservação ambiental 

c) Melhora a saúde mental de maneira rápida 

d) Colabora nas relações sociais 

e) Distúrbios voltados para compulsão em comprar e degradação das relações sociais 

 

7. Essa você precisa pensar: Lucas resolveu utilizar o método de guardar semanalmente o 

dinheiro correspondente ao número da semana, quanto ele terá na semana 22, correspondente a 

seu aniversário? 

a) R$ 193,00 

b) R$ 201,00 

c) R$ 238,00 

d) R$ 253,00 

e) R$ 264,00 

 

8. “O investimento __________ é aquele que a gente já sabe o valor que vamos receber no prazo de 

vencimento no momento da aplicação!”. Assinale qual investimento informado na afirmativa 

acima: 

a) Taxa Selic 

b) Pré-fixado 

c) Pós-Fixado 

d) Fixo 

e) Taxa variável 

 

 

 

 

 



9. Reduzir gastos é uma das principais maneiras para sair do endividamento. Ao pensar neste 

assunto, deparamos com dois tipos de gastos: necessário e supérfluos, que representam 

respectivamente: 

a) Alimentação e moradia 

b) Moradia e roupas de marca 

c) Restaurantes e TV por assinatura 

d) Saúde e alimentação 

e) Roupas de marca e transporte 

 

10. 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 Especial 

d) Cooperativismo de Crédito 

e) Cooperativismo Habitacional 


