
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 1. Marcos recebe um salário de R$2.000,00 por mês, no  

 



 

NÍVEL 3 | FASE 4 alunos do 6º ano ao 7º ano, do ensino 
fundamental II 

 

1. São 32 seleções na copa do mundo de 2022, onde 
teremos países de diversos continentes. Qual é a moeda 
dos países do Catar, Holanda e Dinamarca 
respectivamente: 
 
a) Coroa Catariano – Euro – Won Dinamarquês 
b) Rial Catarense – Euro – Coroa Dinamarquesa 
c) Euro – Euro – Euro 
d) Franco CFA Ocidental – Zloty – Libra Esterlina 
e) Dólar – Cedi – Rial Dinamarquês   
 
2. Sobre a Previdência Social é correto afirmar que: 
I. É associado aos benefícios pagos pelo INSS aos 
trabalhadores; 
II. Seguro oferecido pelo Poder Público, para que o 
trabalhador continue a receber uma renda quando se 
aposentar; 
III. Não ampara o contribuinte e sua família em casos de 
doenças; 
IV. O trabalhador não precisa contribuir mensalmente, 
só de vez em quando. 
 
a) I e IV estão corretas 

b) II e III estão corretas 

c) Apenas a I está correta 

d) I e II estão corretas 

e) Todas estão corretas 

 
3. Sobre o Fluxo de Caixa Simples: 
 
I Ajuda-te a gerir de maneira rápida e simples a vida 
financeira; 
II Você controla as entradas e saídas do seu orçamento; 
III Não te ajuda no controle financeiro; 
IV Uma das primeiras ações é dividir os gastos que você 
tem. 
 
Marque a alternativa correta. 
 

a) I, II e III estão corretas 

b) II, III e IV estão corretas 

c) I e III estão corretas 

d) II e IV estão incorretas 

e) I, II e IV estão corretas 

 
4. O Governo tem o controle sobre qual valor cada 
empresa terá que contribuir através da: 
 
 

a) Nota Fiscal 

b) Sonegação 

c) Comprovante de renda 

d) Valor do imóvel 

e) Conta bancária 

 

5. Marcela procurou uma agência financeira com o 

objetivo de investir suas economias. Sabendo que ela 

possui um perfil de investimento conservador, podemos 

dizer que o investimento mais adequado para ela é o da 

alternativa: 

a) Que gera uma menor rentabilidade, com menor risco 

de perda possível. 

b) Que gera uma alta rentabilidade, sem nenhum risco 

de perda. 

c) Que gera uma rentabilidade um pouco maior, através 

de um risco moderado. 

d) Que gera uma maior rentabilidade, porém correndo 

mais riscos. 

e) Que gera baixa rentabilidade, com maior risco de 

perda possível. 

 

6. Assinale V ou F nas afirmativas abaixo sobre o Banco 

Central do Brasil: 

( ) O Banco Central do Brasil (BCB) não é um banco 

comercial, não oferece empréstimos ou financiamentos 

diretamente às pessoas. 

( ) O BCB não pode emprestar dinheiro aos bancos 

comerciais.  

( ) Centraliza as transferências financeiras entre o Brasil 

e o exterior. 

( ) O Banco Central define, controla e imprime a 

quantidade de moeda em circulação na economia.  

( ) O BCB fiscaliza e disciplina o mercado financeiro, 

define regras, limites e condutas das instituições 

financeiras, incluindo normas relacionadas às tarifas que 

um banco pode cobrar e aos serviços prioritários e 

gratuitos. 

a) F - F - F - V - V 

b) V - V - F - F - F 

c) V - F - F - F - F 

d) V - F - V - F - V 

e) V - F - F - V – F 
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7. A doceria Luceninha produz um doce especial ao custo 

de R$ 12,00. Cada doce é vendido por um preço de tal 

forma que, mesmo dando um desconto de 10% para o 

freguês, o proprietário ainda obtém um lucro de 20% 

sobre o preço de custo. O preço de venda do doce é: 

a) R$ 18,00  

b) R$ 22,00  

c) R$ 16,00  

d) R$ 20,00  

e) R$ 14,00 

 

8. Um participante da OBEF após participar de todas as 

edições decidiu pegar todo o seu capital e dividir da 

seguinte forma: Metade em caderneta de poupança que 

lhe renderam 14% ao ano. Um terço na bolsa de valores 

que lhe rendeu 60% no mesmo período. O restante ele 

aplicou em fundos de investimento que lhe rendeu 18% 

ao ano. Ao término de um ano o capital do participante 

da OBEF aumentou em: 

a) 38% 

b) 36% 

c) 34% 

d) 32% 

e) 30% 

 

9. A empresa “Energia Boa” desconta do salário de seus 

funcionários certa porcentagem para um plano de 

previdência privada. O desconto equivale a X% sobre R$ 

14.400,00 da renda anual, mais (X + 2)% sobre o 

montante anual do salário que excede R$ 14.400,00. José 

teve desconto total de (X + 0,25)% do seu salário anual 

para o plano de previdência privada. O salário de José, 

em reais, sem o desconto do plano de previdência é: 

a) R$ 28.800,00 

b) R$ 28. 798,25 

c) R$ 16.457,14 

d) R$ 14.400,00 

e) R$ 7.200,00 

 

10. Um participante da OBEF gostaria de ir conhecer 

outros países, realizou um planejamento e fez toda uma 

programação. Para isso ele precisa converter seu 

dinheiro em real para moeda do país. Ele vai passar 

alguns dias na Inglaterra e outros dias na França. 

Sabendo que o Euro vale R$ 5,70 e que a Libra Esterlina 

vale R$ 6,00. Sabe-se que ele planeja gastar 60% do total 

na Inglaterra e o restante na França.  

 25 notas de R$ 50,00; 

 34 notas de R$ 10,00; 

 12 notas de R$ 5,00; 

 25 notas de R$ 20,00; 

 15 notas de R$ 100,00; 

 10 notas de R$ 200,00; 

 30 moedas de R$ 1,00; 

 40 moedas de R$ 0,50. 
 

I - O total do dinheiro em real foi de R$ 5.700,00; 

II - O valor destinado a Inglaterra é de R$ 3.420,00 e 
quando transformado dará $ 570,00; 

III - O valor destinado para França é de R$ 2.280,00 e 
quando transformado dará $ 380,00; 

IV - O gasto da Viagem em Libra Esterlina será $ 570,00 
e em Euro $ 400,00. 

 
Marque a alternativa correta. 
 
a) I, II e III estão corretas 

b) I, II e IV estão corretas 

c) II, III e IV estão corretas 

d) I e III estão corretas 

e) II e IV estão incorretas 
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GABARITO 

 


