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1. Marcos recebe um salário de R$2.000,00 por mês, no 
qual R$1.000,00 ele usa para pagar todas as despesas. Os 
outros R$1.000,00 ele guarda com a intenção de adquirir 
a vista um carro que custa R$23.500,00.  Marcos guarda 
essa quantia desde quando ele começou a trabalhar, a 
sete meses. De acordo com os cálculos, quanto tempo 
falta para que marcos tenha o valor suficiente para 
adquirir o carro? 

a) 1 ano e 1 meses 
b) 1 ano e 2 meses 
c) 1 ano e 3 meses 
 
2. O uso inadequado do crédito pode levar ao 
endividamento excessivo e comprometer toda a sua vida 
financeira, acarretando descontrole emocional, 
problemas de saúde e, até mesmo, desestruturação 
familiar. 

Assinale (F) para as alternativas falsas e (V) para as 
alternativas verdadeiras. 

( ) É importante refletir antes de tomar crédito e não o 
utilizar de forma indiscriminada. 
( ) O cartão de crédito pode ser uma alternativa para 
realizar compras, desde que usado com muito critério. 
( ) Devemos estar conscientes de que, ao tomar crédito, 
podemos limitar o consumo futuro. 
( ) Devo adquirir um produto ou serviço sempre que a 
prestação mensal couber no bolso ou seja, sempre que 
eu achar que consigo pagar. 
 
a) VVFV 
b) VFVF 
c) FVVV 
 
3. O valor que Elizabeth ganha de mesada é igual a 2 
vezes o valor da mesada de João. Sabe-se que Marina 
recebe 50 reais de mesada e que esse valor equivale a ¼ 
da mesada de João. Quanto Elizabeth ganha de mesada? 

a) R$ 400 
b) R$ 300 
c) R$ 200 
 
4. De acordo com os seus conhecimentos em educação 
financeira preencha a segunda coluna com a 
numeração correta: 
 
(1) É o prazo em que se deve pagar uma conta. 
(2) É um valor que se paga a mais fora do prazo 

combinado. 
(3) É um título de pagamento. 

(4) É a redução no que se paga ao efetuar um 
pagamento antes do seu vencimento. 

(5) Geralmente é uma porcentagem que paga após o 
vencimento da conta. 

( ) Desconto 
( ) Vencimento 
( ) Boleto Bancário 
( ) Multa 
( ) Juros 
 
Qual a sequência correta? 
 
a) 2, 1, 3, 4, 5 
b) 4, 5, 3, 2, 1 
4, 1, 2, 3, 5 
 
5. O Banco Central do Brasil (BCB) define Educação 
Financeira como: “o processo mediante o qual os 
indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão 
dos conceitos e produtos financeiros. Com informação, 
formação e orientação claras, as pessoas adquirem os 
valores e as competências necessários para se tornarem 
conscientes das oportunidades e dos riscos a elas 
associados [...]” 

Com base nos seus conhecimentos, assinale (F) para as 
alternativas falsas e (V) para as alternativas verdadeiras: 

(  ) Os riscos financeiros têm relação com as operações 
financeiras de uma organização. 

(  ) Finanças pessoais estão relacionadas a aplicação de 
conceitos financeiros nas decisões econômicas de uma 
pessoa ou de uma família. 

(  ) O sucesso do planejamento financeiro independe da 
ação diária. 

(  ) Planejamento financeiro é o número exato ou 
aproximado de tudo o que se gasta ou se investe em 
alguma atividade. 

(  ) Planejamento financeiro uma ferramenta poderosa 
para alcançar objetivos e realizar sonhos em curto, 
médio e longo prazo. 
 
a) VVVVF 
b) VVFVF 
c) FFVVF 
 
6. Bia vende pastel, ela deseja ter o lucro final de R$ 
2.000,00 por mês. Sabendo que ela tem o gasto de 200 
reais para fazer 50 unidades e que posteriormente ela 
vende cada pastel por 12 reais. Quantas unidades ela 
terá que vender para obter o lucro desejado? 

d) 1 ano e 4 meses 
e) 1 ano e 5 meses 

d) VFVV 
e) VVVF 
 

d) R$ 100 
e) R$ 50 
 

c) 4, 1, 3, 2, 5 
d) 3, 1, 4, 5, 2 
 

d) VVFFV 
e) VVFVV 
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a) 200 
b) 250 
c) 350 
 
7. Muitos países apresentam em suas moedas 
personalidades históricas nacionais. Este gesto, que 
serve para homenagear figuras tão relevantes da história 
de uma nação, é adotado no Brasil também. Qual 
personalidade histórica aparece na face da moeda de R$ 
0,10 (dez centavos). 
 
a) Joaquim José da Silva Xavier (Tiradentes) 
b) Marechal Manuel Deodoro da Fonseca 
c) Pedro Alvares Cabral 
d) José Maria Inácio da Silva Paranhos Júnior (Barão do 
Rio Branco) 
e) D. Pedro I 
 
8. Analise as sentenças abaixo e classifique-as entre 
atitudes tomadas por um consumidor consumista ou por 
um consumidor consciente: 
I. Comprar calças novas 1 mês após ter renovado o 
guarda-roupa e ter várias opções de calças; 
II. Poupar para comprar uma bicicleta após ter avaliado 
todos os custos necessários e chegado à conclusão de 
que a compra trará uma economia de RS35,00 por mês 
com transportes; 
III. Pesquisar o preço de um produto em várias lojas e na 
Internet para garantir que fará o melhor negócio, com a 
mesma qualidade e pagando menos; 
Aceitar uma oferta de um vendedor porque ele insistiu 
muito e você não soube dizer não. 

a) Consumidor consciente - consumidor consciente - 
consumidor consumista - consumidor consciente 
b) Consumidor consciente - consumidor consumista - 
consumidor consumista - consumidor consumista 
c) Consumidor consumista - consumidor consciente - 
consumidor consumista - consumidor consciente 
d) Consumidor consumista - consumidor consciente - 
consumidor consciente - consumidor consumista 
e) Consumidor consumista - consumidor consciente - 
consumidor consumista - consumidor consumista 
 
9. Gabriela é dona de uma doceria, e recebeu uma 
encomenda de 760 docinhos. De forma organizada, 
Gabriela sempre faz um orçamento antes de comprar os 
materiais para fazer os doces, e tem anotações do preço 
de alguns ingredientes que ela precisa comprar quando 
recebe uma encomenda. 

I. Leite condensado (495g) - $ 4,25  

II. Pacote de chocolate em pó 70% cacau (200g) - $ 
12,40 

III. Pacote de granulado (1kg) - $ 11,70 

Sabendo que um leite condensado produz 25 docinhos, 
um pacote de chocolate em pó é consumido em uma 
demanda de 900 docinhos e um pacote de granulado 
cobre uma demanda de 60 docinhos. 

Qual a quantidade de cada ingrediente Gabriela vai 
precisar comprar para produzir os doces da encomenda, 
respectivamente? 

a) 30, 1 e 13 
b) 31, 2 e 12 
c) 30, 2 e 12 
d) 32, 1 e 13 
e) 31, 1 e 13 
 
10. Maria é uma dona de casa que decidiu organizar o 
seu orçamento familiar, que frequentemente encontra-
se deficitário. Para tanto, reuniu toda a família para em 
conjunto encontrarem a melhor solução. Com base em 
seus conhecimentos, julgue os itens abaixo: 

I. Tomar banho com chuveiro elétrico por longos 
períodos pois a saúde e higiene pessoal é bastante 
importante para o bem-estar pessoal. 

II. Cancelar todas as cobranças de tarifas bancárias, 
referentes a serviços que são gratuitos por lei, 
(serviços essenciais). 

III. Se cadastrar em todas as assinaturas automáticas 
de serviços on-line tais como: Netflix, Amazon 
Prime, Spotify, Disney+ mesmo que não utilize, pois, 
uma parte importante da educação financeira 
satisfação nossos desejos. 

IV. Evitar fazer a feira do mês quanto se está com fome 
e com pressa. 

V. Não atrasar a fatura do cartão de crédito, nem 
utilizar o cheque especial. 

Indique a alternativa correta quanto aos hábitos de 
consumo que Dona Maria e sua família podem adotar 
para melhorar a situação financeira de toda a família. 

a) Todas as alternativas estão corretas 
b) Apenas as alternativas II, III e IV estão corretas 
c) Apenas as alternativas II e IV estão corretas 
d) Apenas a alternativa II está correta 
e) Apenas as alternativas II, IV e V estão corretas 

 

 

d) 400 
e) 450 
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GABARITO 

 


