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1. Na Nota fiscal dica registrado o tipo de produto e o 
valor que pagamos por ele, uma via fica com o 
comprador e a outra via com o vendedor. Emitir a Nota 
Fiscal é importante pois: 
 
I - Não ajudará a empresa a calcular o valor de seus 
impostos; 
II - Mantém a empresa regularizada; 
III - Garante o direito do Consumidor; 
IV - Não recolhe os impostos. 
 
Sobre os benefícios citado, marque a alternativa 
CORRETA: 
 
a) I e II estão corretas 

b) I e III estão corretas 

c) III e IV estão corretas 

d) Apenas a II está correta 

e) II e III estão corretas 

 
2. Uma reserva de emergência trata-se de um recurso 
que é guardado para momentos de eventuais 
necessidades e imprevistos que possam acontecer, não 
ter uma reserva pode comprometer tanto o presente 
quanto o futuro das famílias. Sendo assim, a alternativa 
correta a respeito da constituição de uma reserva de 
emergência é: 
 
a) Uma reserva de emergência não precisa ser 
constituída com finalidade específica. 
b) A reserva deve ser constituída apenas para o curto 
prazo, atendendo às emergências do dia-a-dia. 
c) A reserva pode ser gasta com bens supérfluos pois é 
essencial atendermos nossos desejos. 
d) Antes de constituir uma reserva o ideal é que se faça 
um planejamento, organizar as contas entendendo o que 
se recebe (receitas) e o que se gasta (despesas) para em 
seguida definir uma meta de valor a poupar. 
e) Se a reserva foi constituída há muito tempo e o 
imprevisto não acontece, ela deve ser desfeita. 
 
3. Crédito é a maneira que as instituições financeiras 
emprestam dinheiro a seus clientes, podemos dizer que 
é uma fonte adicional de recursos que não são próprios 
e que ao serem utilizados implicam no pagamento de 
juros. Porém, o uso de um cartão de crédito não é 
sempre algo ruim, quando utilizado, deve ser feito com 
cautela. Sobre as vantagens e desvantagens do uso de 
crédito, analise as seguintes afirmações e assinale V para 
verdadeiro e F para falso: 
 

Ⅰ- (  ) Uma vantagem do uso de crédito são os juros do 
crédito rotativo que são baixíssimos  

Ⅱ- (  ) É desvantagem utilizá-lo na organização do 
orçamento 

Ⅲ- (  ) Uma vantagem é que traz certa segurança 

Ⅳ- (  ) É vantajoso pois em alguns casos podemos 
parcelar sem juros  

Ⅴ- (  ) É uma vantagem facilitar a compra, assim pode-
se comprar vários produtos de uma vez  
 
A alternativa que corresponde à sequência correta é: 
 
a) F, F, F, F, F 
b) F, V, V, V, V 
c) V, V, V, F, F 
d) V, V, F, F, V 
e) F, F, F, V, V 
 
4. O orçamento pessoal (ou familiar) deve ser iniciado a 
partir do registro de tudo que você (ou sua família) ganha 
e o que gasta durante um período, em geral um mês ou 
um ano. O processo de planejamento consiste em 
estimar as receitas e as despesas do período, que 
também são classificadas de acordo com suas diferenças. 
 
Analise as características abaixo e, em seguida, associe à 
alternativa correta. 
 

Ⅰ- São despesas que não variam ou variam muito 
pouco, como o aluguel, a prestação de um financiamento 
etc.  

Ⅱ- Ocorrem em apenas determinada época do ano, 
como impostos, material escolar. 

Ⅲ- Os valores variam de um mês para o outro, como os 
ganhos de comissões por vendas ou os ganhos com aulas 
particulares. 

Ⅳ- Não variam ou variam muito pouco, como o valor do 
salário, da aposentadoria ou de rendimentos de aluguel. 

Ⅴ- Os valores variam de um mês para o outro, como a 
conta de luz ou de água, que variam conforme o 
consumo.  
 
As características correspondem respectivamente à: 
 
a) Despesas fixas; Compromissos sazonais; Receitas 
variáveis; Receitas fixas; Despesas variáveis. 
b) Compromissos sazonais; Despesas variáveis; Receitas 
variáveis; Rentabilidade mensal; Despesas fixas. 
c) Despesas fixas; Extrato bancário; Compromissos 
sazonais; Receitas fixas; Receitas variáveis. 
d) Compromissos sazonais; Despesas variáveis; Receitas 
fixas; Despesas fixas; Rentabilidade mensal. 
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e) Extrato bancário; Despesas variáveis; Compromissos 
sazonais; Receitas fixas; Receitas variáveis. 
 

5. O Plano Gerador de Benefício Livre (PGBL) é uma 
modalidade de previdência privada que existe no Brasil 
atualmente e tem como finalidade a acumulação de 
recursos ao longo do tempo para complementação de 
renda na aposentadoria. Sobre as vantagens do PGBL 
utilize V para verdadeiro e F para falso. 
 
I - (  ) O PGBL permite portabilidade 
II - (  ) O PGBL possibilita alteração do valor de 
contribuição 
III - (  ) O PGBL impossibilita interrupção temporária das 
contribuições 
IV - (  ) O Imposto de Renda incidirá somente sobre o 
rendimento 
V - (  ) É feita dedução das contribuições da base de 
cálculo de imposto de renda anual 
 
A alternativa que corresponde à sequência correta é: 

 

a) V, F, V, V, V 

b) F, V, V, F, V 

c) V, V, F, F, V 

d) F, F, V, V, F 

e) V, F, V, F, F 

 
 
6. Pela internet, através de plataformas, todo o processo 
de realizar operações financeiras foi automatizado e se 
tornou muito mais ágil. Sabendo disso, complete a frase 
a seguir: 
 
Home _______ é um serviço oferecido por alguns bancos 
a seus clientes, que permite a operação de suas _______ 
através da internet, enquanto Home ______ é o sistema 
que possibilita a negociação de ______ e outros ativos 
______ diretamente através da internet. 
 
Agora, assinale a alternativa cujas palavras completam 

corretamente a frase. 

a) Office- Ações- Broker- Contas- Reais 

b) Banking- Contas- Broker- Ações- Financeiros 

c) Office- Contas- Broker- Ações- Reais 

d) Banking- Economias- Office- Contas- Reais 

e) Banking- Contas- Broker- Ações- Reais 

 

7. Um participante da OBEF estudou muito e decidiu 

colocar seu dinheiro para trabalhar. Assim, ele precisa 

escolher qual investimento trará maior retorno 

financeiro aplicando R$ 5.000,00. Ele ficou em dúvida o 

que seria melhor colocar o dinheiro na poupança ou no 

CDB (certificado de depósito bancário). Assim analisou o 

seguinte quadro 

 Rendimento 
mensal (%) 

IR (Imposto de 
renda) 

POUPANÇA 0,650 ISENTO 

CDB 0,930 6% (sobre o 
ganho) 

 

Para o participante da OBEF, ao final de um mês, a 

aplicação mais vantajosa é: 

a) A poupança, pois totalizará um montante de R$ 

5.032,50  

b) A poupança, pois totalizará um montante de R$ 

5.046,50 

c) O CDB, pois totalizará um montante de R$ 5.043,71 

d) O CDB, pois totalizará um montante de R$ 5.046,50 

e) O CDB, pois totalizará um montante de R$ 5.300,00 

 

8. No próximo dia 05/12, Carol, tem a prestação do seu 

apartamento para pagar no valor de R$ 3.200,00, no 

entanto, possui um saldo em sua conta corrente de R$ 

2.500,00. O salário dela é suficiente para saldar tal 

prestação, mas será depositado nessa conta corrente 

apenas no dia 12/12. Carol está considerando duas 

opções para pagar a prestação: 

1. Pagar no dia 5. Nesse caso, o banco cobrará juros de 

2% ao dia sobre o saldo negativo diário em sua conta 

corrente, por sete dias; 

2. Pagar no dia 12. Nesse caso, ela deverá pagar uma 

multa de 5% sobre o valor total da prestação 

Suponha que não haja outras movimentações em sua 

conta corrente. Se Carol escolher a opção 2, ela terá, em 

relação à opção 1, lembre-se é juros sobre juros, 

considerar (1+0,02)7= 804,08 

a) Desvantagem de R$ 62,00.  

b) Vantagem de R$ 104,08.  

c) Vantagem de R$ 6,08  

d) Vantagem de R$ 160,00.  

e) Desvantagem de R$ 55,92. 
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9. Seu José que faz parte da Cooperativa SICREDI 

CREDUNI produz leite em sua fazenda teve um lucro de 

R$ 2.580,00. O custo de produção de cada litro de leite, 

vendido por R$0,92, é de R$0,72. Para aumentar em 

exatamente 30% o seu lucro líquido mensal, 

considerando que os valores do custo de produção e do 

lucro, por litro de leite, permaneçam os mesmos, 

quantos litros a mais de leite o Seu José precisa vender 

mensalmente? 

a) R$ 8.730,00 

b) R$ 20.370,00 

c) R$ 29.100,00 

d) R$ 37.830,00 

e) R$ 46.560,00 

 

10. Estamos no período da Copa do Mundo de Futebol 

de 2022 um dos maiores eventos esportivos, agora será 

que os participantes conhecem as moedas das seleções 

como conhecem os jogadores? Qual é a moeda dos 

países de Senegal, Polônia e Países de Gales 

respectivamente. 

a) Franco CFA Ocidental – Zloty – Libra Esterlina  
b) Rial Senegalês – Euro – Dirrã 
c) Euro – Euro – Euro 
d) Coroa do Senegal – Won – Cedi 
e) Dólar – Cedi – Rial Dinamarquês   
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GABARITO 

 


