
                                                                                                     

PROVA NÍVEL V 

1º, 2º e 3º anos do Ensino Médio 

1. “Título de renda fixa do tipo crédito privado, fornecido por bancos.” Essa definição caracteriza 

qual tipo de investimento? 

a) Debêntures 

b) Ações 

c) Caderneta de Poupança 

d) Certificado de Depósito Bancário 

e) Fundo de Investimento 

 

2. As ações são tipos de investimentos escolhidos principalmente por um tipo de investidor. 

Sabendo disso, qual o tipo de investidor que aplica comumente em ações? 

a) Arrojado, pois busca maximizar os lucros independente dos riscos 

b) Conservador, pois ele gosta da segurança da renda fixa 

c) Moderado, escolhe investimentos que equilibre rentabilidade e risco 

d) Conservador, pois esse é o investidor que prioriza a segurança e a alta liquidez 

e) Arrojado, pois ele gosta da segurança da renda fixa 

 

3. Tendo em vista os tipos de investimento e seus exemplos, assinale a alternativa verdadeira 

sobre o que é o Tesouro Direto: 

a) Tipo de investimento do setor imobiliário 

b) São “pequenos pedaços” de empresas de capital aberto 

c) Tipo de investimento em moeda estrangeira 

d) Ele é um investimento de renda fixa emitido pelos bancos 

e) É um título público de renda fixa. Ele é emitido pelo Tesouro Nacional. 

 

4. Tendo consciência de que cada tipo de investimento tem seus benefícios: o investimento no qual 

o investidor tem a possibilidade de ter uma alta rentabilidade é conhecido como? 

a) Investimento de renda fixa 

b) Investimento de renda conservadora 

c) Investimento de renda variável 

d) Investimento de renda moderada 

e) Investimento de renda regressiva 

 

 



5. O que caracteriza um superávit em meu orçamento: 

a) Receita fixas e despesas variáveis 

b) Quando as despesas são menores que minhas receitas 

c) Despesa sazonal 

d) Quando faço o orçamento 

e) Quando agrupo minhas receitas 

 

6. A importância que deverá ser paga por um título na data de seu vencimento é denominada de: 

a) Valor Atual 

b) Desconto 

c) Duplicata 

d) Valor Nominal 

e) Letra de Câmbio 

 

7. Marcos descontou uma duplicata de R$ 10.000,00 com uma taxa de desconto comercial simples 

de 7% a.m. Sabendo-se que conseguiu um desconto de R$ 4.200,00, qual foi o tempo de 

antecipação? 

a) 4 meses 

b) 3 meses 

c) 7 meses 

d) 5 meses 

e) 6 meses 

 

8. “Surge da ideia de pessoas associadas trabalhando em prol de um bem comum e sem fins 

lucrativos e com intuito de uma melhor administração de seus recursos financeiros”. O conceito 

refere-se a: 

a) Bancos 

b) Cooperativa de crédito 

c) Fundo de investimentos 

d) Carteiras de investimentos 

e) Debêntures 

 

 

 

 

 

 



9. Sophia vai pagar uma conta no valor de R$ 78,00. Sabendo que essa dívida começou a 3 meses e 

que ela está pagando R$ 18,00 de juros, qual a taxa mensal de juros simples? 

a) 1% a.m. 

b) 0,01% a.m. 

c) 10% a.m. 

d) 1,1% a.m. 

e) 0,1% a.m. 

 

10. 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$ 67.000,00 

b) R$ 79.000,00 

c) R$ 95.000,00 

d) R$ 145.000,00 

e) R$ 197.000,00 


