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1. Em um grupo de 300 pessoas sabe-se que:  
 
 50% aplicam dinheiro em caderneta de poupança.  
 30% aplicam dinheiro em fundos de investimento.  
 15% aplicam dinheiro em caderneta de poupança e 
fundos de investimento simultaneamente.  
 
Sorteando uma pessoa desse grupo, a probabilidade de 
que ela não aplique em caderneta de poupança nem em 
fundos de investimento é: 
 
a) 5% 
b) 20% 
c) 35% 
 
2. 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$ 
0,50 (cinquenta 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 

 
3. “A .... tem o propósito de provisionar situações de 
incerteza e garantir o consumo futuro em possíveis 
instabilidades financeiras. É recomendado que se 
deposite em um investimento seguro de alta liquidez 
para que esteja disponível a qualquer tempo.” O termo 
que se encaixa na frase acima e faz parte dos conceitos 
da educação financeira é: 
 
a) Reserva de investimento 

b) Liquidez 

c) Rentabilidade 

d) Reserva de Emergência 

e) Alavancagem 

 

4.  Assinale a alternativa correta: 
 
a) As ações são investimentos considerados seguros e 

por isso recomenda-se aportes mensais para 

constituição de reservas de contingências 

b) Investimentos em renda fixa são aqueles em que a 

rentabilidade não é conhecida no momento da aplicação 

pois esta é imprevisível e depende de diversos fatores da 

economia 

c) O Certificado de Depósito Bancário (CDB) é um 

investimento de renda variável pois sua rentabilidade 

está atrelada a diversos fatores da economia e não pode 

ser definido no momento da aplicação 

d) Os investimentos em renda fixa são arriscados e por 

esta razão as rentabilidades atreladas a esses tipos 

investimentos geralmente são consideradas altas 

e) Os Fundos Imobiliários (FII’s) são investimentos de 

renda variável, porém são considerados menos voláteis 

que as ações e por isso em comparação às ações é 

considerado mais seguro 

5. “.... é a instituição de um país à qual se tenha confiado 

o dever de regular o volume de dinheiro e de crédito da 

economia. Essa atribuição geralmente está associada ao 

objetivo de assegurar a estabilidade do poder de compra 

da moeda nacional. Além disso, a maior parte dos bancos 

centrais também tem como missão promover a 

eficiência e o desenvolvimento do sistema financeiro de 

um país.”  

Fonte: 

https://www.bcb.gov.br/content/cidadaniafinanceira/D

ocuments/publicacoes/serie_pmf/FAQ%2011-

Fun%C3%A7%C3%B5es%20do%20Banco%20Central.pdf 

Qual o nome da instituição que o trecho se refere? 

a) Banco Central  

b) Comissão de Valores Mobiliários (CVM) 

c) Receita Federal 

d) Bolsa de Valores (B3) 

e) Ministério da Economia 

 
6. Suponha que Juliette vai investir parte do seu prêmio 
do BBB em investimentos de renda fixa. Ela irá aportar 
R$ 500.000,00 a uma taxa de 5% ao ano por 2 anos. Qual 
o valor do montante de Juliette na data de vencimento 
do título? Considere a fórmula de juros compostos. 
 
a) R$ 425.350,00 

b) R$ 550.000,00 

c) R$ 450.000,00 

d) R$ 520.240,00 

e) R$ 551.250,00 

 

 

d) 50% 
e) 65% 
 



 

NÍVEL 5 | FASE 3 alunos do 1º ao 3º ano do ensino 
médio 

 

  

7. "No mundo das finanças existem alguns tabus em 
decorrência da confusão no entendimento de alguns 
conceitos. Uma situação em que ocorre essa confusão é 
na destinação entre ... (que se refere ao uso de um 
determinado crédito) e ... (que é o não cumprimento da 
responsabilidade de pagamento do crédito)." Assinale a 
alternativa que contém as palavras que preenchem os 
espaços do trecho acima de forma correta: 
 
a) investimento; inadimplência 
b) endividamento; inadimplência 
c) investimento; endividamento 
d) inadimplência; endividamento 
e) aplicação; endividamento 
 

8. Com relação aos tributos brasileiros, enumere as 
frases de acorno com o número correspondente. 
 
(1) Empréstimos compulsórios. 
(2) Taxa. 
(3) Contribuição de melhoria. 
 
( ) São tributos cuja a sua cobrança está ligada à 
prestação do serviço público. Pode estar relacionado, 
por exemplo, a coleta de lixo e iluminação pública. 
( ) São tributos que servem para atender situações 
extraordinárias, como reconstrução de cidades. 
( ) São tributos associadas a uma contraprestação do 
governo. Relaciona-se a uma atividade governamental 
capaz de resultar em um benefício ao cidadão e 
contribuinte. 
 
a) 2,1 e 3 

b) 1,2 e 3 

c) 3, 2 e 1 

d) 3, 1 e 2 

e) 2, 3 e 1 

9. Quando o investidor aplica recursos em instituições 

financeiras, deseja tranquilidade e estabilidade, visando 

a realização de suas metas e objetivos. Neste sentido, 

surge a figura do Fundo Garantidor de Créditos - FGC, 

que tem como intuito assegurar que em casos de 

intervenção, liquidação ou falência da instituição 

financeira, o poupador receba seu dinheiro de volta, 

obedecendo um limite pré-estabelecido. 

A respeito do FGC assinale a alternativa incorreta: 

a) O valor máximo de cada pessoa, contra a mesma 

instituição associada, ou contra todas as instituições 

associadas do mesmo conglomerado financeiro será 

garantido até o valor de R$ 250.000,00 (duzentos e 

cinquenta mil reais). 

b) O FGC é uma associação civil, sem fins lucrativos, com 

personalidade jurídica de direito privado. 

c) Os investimentos tidos como mais arriscados, como as 

aplicações em renda variável, por exemplo: ações e 

fundos de investimentos são cobertos pelo FGC. 

d) Uma das principais atribuições do FGC é auxiliar para 

a manutenção da estabilidade do Sistema Financeiro 

Nacional. 

e) O montante financeiro coberto pelo FGC pode estar 

sujeito a incidência de impostos, caso os investimentos 

realizados forem tributados. 

10. A respeito do mundo de investimentos em renda fixa 

e variável, assinale a alternativa correta. 

a) Os investimentos realizados em títulos públicos são 

considerados investimentos de renda variável 

b) Um ativo de renda variável possui uma regra 

predefinida de rentabilidade 

c) Os investimentos realizados em ações, Brazilian 

Depositary Receipt – (BDR’s) e Fundos de investimentos 

são considerados como investimentos de renda variável 

d) Os ativos de renda fixa, são considerados mais 

conservadores, ou seja, de maior risco 

e) Os investimentos de renda variável mais conhecidos 

do mercado são a poupança, o Certificado de Depósito 

Bancário (CDB), a Letra de Crédito Imobiliário (LCI), a 

Letra de Crédito do Agronegócio (LCA) e os títulos 

públicos 
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