
 



 
1. Não ter uma boa educação financeira pode levar as 
pessoas a terem sérios prejuízos financeiros. Com relação 
à educação financeira assinale (F) para as alternativas 
falsas e (V) para as alternativas verdadeiras. 
( ) Deve-se consumir apenas o necessário. 
( ) O cartão de crédito pode ser uma alternativa para 
realizar compras, desde que usado com muito critério. 
( ) Deve-se procurar gastar menos do que o salário 
recebido. 
( ) Educação financeira deve ser o último objetivo de uma 
pessoa. 
( ) O consumista sabe administrar bem o seu dinheiro. 
a) VVFVF 
b) VFVFF 
c) FVVVV 
d) VFVVV 
e) VVVFF 
_______________________________________________ 
2. Sobre o consumismo, assinale a alternativa correta: 
a) Devemos deixar de consumir, pois é assim que se 
economiza. 
b) Consumir exageradamente é muito bom, porque 
compra-se muitas coisas legais. 
c) Comprar com cartão de crédito e parcelar em muitas 
vezes é melhor, o produto fica mais barato no final. 
d) É necessário que haja planejamentos estratégicos para 
que se comprem os produtos basilares à sobrevivência, e 
logo depois, se sobrar dinheiro, comprar os produtos 
complementares. 
e) Comprar coisas supérfluas é de extrema importância 
para a vida das pessoas. 
_______________________________________________ 
3. O pai de Gabriel pediu que ele separasse todas as 
despesas fixas para que ele pudesse organizar seu 
orçamento. Gabriel não sabia o que era despesa fixa e o 
seu pai lhe disse que era aquela que acontecia todo mês e 
seu valor era quase constante, raramente era mudado. 
Diante disso, qual das alternativas abaixo Gabriel não deve 
separar como despesa fixa? 
a) Financiamento imobiliário. 
b) Mensalidade escolar. 
c) Condomínio 
d) Aluguel 
e) Conserto do carro 
_______________________________________________ 
 
 
 
 
 
 
 
 

4. João Paulo gostava de ir ao supermercado com a sua 
mãe, então pediu a lista de compras para ver quanto eles 
teriam que pagar por tudo. 
 

 
 

Sabendo que a mãe de João Paulo tem apenas R$ 150,90 
no bolso, marque a alternativa correta. 
a) Eles têm menos do que o necessário para comprar o 
que tem na lista. 
b) Eles têm exatamente o valor certo para comprar o que 
tem na lista. 
c) A mãe de João Paulo precisa de mais R$ 20,00 para 
conseguir comprar o que tem na lista. 
d) Vai sobrar dinheiro depois de comprar os produtos da 
lista. 
e) Sobram R$ 5,00 depois que eles compram os itens da 
lista. 
_______________________________________________ 
5. Um dos propósitos da Educação Financeira é auxiliar o 
consumidor nas suas decisões de poupança, investimento 
e no seu consumo consciente. Assinale abaixo os produtos 
considerados dispensáveis na hora de fazer compras para 
o mês: 
a) Feijão, Arroz, TV de tela plana, Celular. 
b) Celular, açúcar, café, verduras. 
c) Brinquedos, Celular, TV, guloseimas. 
d) Feijão, arroz, macarrão, verduras, guloseimas. 
e) Arroz, Macarrão, Feijão, Verduras. 
_______________________________________________ 
6. A respeito do cartão de crédito, assinale (F) para as 
alternativas falsas e (V) para as alternativas verdadeiras. 
(  ) O cartão de crédito sempre será nosso inimigo. 
(  ) O cartão de crédito vem com várias informações 
impressas nele, como: Nome do cliente, nome do 
cachorro, endereço, nome da mãe. 
(  ) Se usado conscientemente, o cartão de crédito será 
nosso amigo. 
(  ) Antes de usar o cartão de crédito precisamos saber se 
realmente necessitamos daquele item desejado, para 
assim, evitar gastos desnecessários. 
a) VFVV 
b) FFVF 
c) FFVV 
d) FVVV 
e) VVFV 
_______________________________________________ 
 



 
7. Sobre formas de economizar dinheiro, marque V e F 
para as seguintes afirmações: 
(  ) Em supermercados é importante prestar atenção em 
promoções. 
(  ) Comprar além do necessário é sempre uma boa forma 
de poupar dinheiro. 
(  ) É necessário registrar os pequenos gastos, pois eles são 
os grandes vilões do seu orçamento. 
(  ) Toda loja deve expor preços e informações dos 
produtos. 
a) VVFV 
b) VFVF 
c) FVVV 
d) VFVV 
e) VVVF 
_______________________________________________ 
8. São formas de educar financeiramente uma criança: 
I - Ensinar a diferença entre coisas que são objeto de 
desejo e as de necessidade. 
II - Explicar como comparar preços. 
III - Estimular a poupar dinheiro. 
IV – Dar dinheiro extra sem controle. 
V – Incentivar a criança a comprar sem precisar de 
planejamento. 
a) I, III e V 
b) II e IV 
c) I, II e III 
d) IV e V 
e) II, III e V 
_______________________________________________ 
9. Assinale a alternativa na qual fala a diferença entre 
consumo e consumismo. 
a) A diferença entre consumo e consumismo é que no 
consumo as pessoas adquirem somente aquilo que lhes é 
necessário. Já no consumismo a pessoa gasta tudo o que 
tem em produtos supérfluos, que muitas vezes não é o 
melhor para ela. 
b) A diferença entre consumo e consumismo é que no 
consumismo as pessoas adquirem somente aquilo que 
lhes é necessário. Já no consumo a pessoa gasta tudo o 
que tem em produtos supérfluos, que muitas vezes não é 
o melhor para ela. 
c) A diferença entre consumo e consumismo é que o 
consumo é quando nos alimentamos e o consumismo 
quanto queremos nos alimentar. 
d) A diferença entre consumo e consumismo é que o 
consumismo é uma ideologia política e socioeconômica, 
que pretende promover o estabelecimento de uma 
sociedade igualitária. Já o consumo é uma ideologia 
baseada propriedade privada dos meios de produção e na 
sua operação com o objetivo de promover lucro. 
e) A diferença entre consumo e consumismo é que o 
consumo é reflexo de um consumismo exacerbado. 
 
 

10. Cartão de crédito é um meio de pagamento eletrônico 
muito comum nos dias atuais. Assinale a alternativa 
correta em que cita algumas informações presentes na 
parte frontal do cartão de crédito. 
 

a) Foto, RG, CPF, certificado de reservista e 
passaporte. 

b) RG, CNPJ, nome do titular, bandeira do país 
emissor e data de nascimento. 

c) CPF, validade do cartão, logotipo do banco 
emissor e passaporte. 

d) Logotipo do banco emissor, bandeira do cartão, 
número do cartão, nome do titular e validade do 
cartão. 

e) Nomes do pai e da mãe, cidade de origem, 
número do cartão e RG do titular. 

_______________________________________________ 
11. A mãe de Bia dá uma lista de supermercado e espera 
que a menina faça a feira, incluindo: 2Kg de farinha de 
trigo, 1 bandeja de ovos, 1 saquinho de orégano, 3 latas de 
leite condensado e 1 barra de chocolate meio amargo: 
Bandeja de ovos: R$ 6,00                 
Barra Chocolate: R$ 11,00       
1kg Farinha: R$ 3,00        
Lata Leite Condensado: R$ 6,00                
Orégano: R$ 4,00 
              
Sabendo do preço de cada item e suas quantidades, 
quanto de troco Bia deverá devolver a sua mãe se ela lhe 
der R$ 60,00 reais para comprar tudo? 
 
a)R$20,00 
b)R$17,00 
c)R$11,00 
d)R$9,00 
e)R$15,00 
_______________________________________________ 
12. Em dezembro de 2016 a mãe de Júlia lhe deu um 
cofrinho de presente de natal e lhe prometeu que daria 
uma mesada de R$60,00 por mês durante o ano de 2017, 
mas Júlia só poderia gastar a metade da mesada, pois o 
restante do dinheiro era para ser guardado no cofrinho 
para que ela pudesse comprar seu próprio presente de 
natal do próximo ano.  
Se Júlia cumprir com o combinado, qual o valor do 
presente que ela poderá comprar no natal desse ano? 
a)R$720,00 
b)R$360,00 
c)R$30,00 
d)R$1.000,00 
e)R$250,00 
_______________________________________________ 
 
 



 
13. Letícia foi a uma loja de brinquedos querendo 
comprar duas bonecas, caso sobrasse dinheiro ela levaria 
mais 2 itens. Sabendo que ela tem R$220,00 e gostou de 
mais outros 3 brinquedos, qual seria os outros itens de 
sua lista? 
 
Boneca: R$40,00 
Jogo de cozinha: R$125,00 
Bola: R$25,00 
Bicicleta: R$115,00 
a) Bola e Bicicleta 
b) Bicicleta e Jogo de cozinha 
c) Jogo de cozinha e Bola 
d) Bola, Bicicleta e Jogo de cozinha 
e) Jogo de cozinha e Bicicleta 
_______________________________________________ 
14. Em um supermercado conhecido da cidade de João 

Pessoa, meia dúzia de ovos custam R$7,89 reais. Quanto 

custam 3 dúzias?  

a) R$ 15,78 

b) R$ 23,67 

c) R$ 25,71 

d) R$ 47,34 

e) R$ 63,12 

 
15. Na Educação Financeira um dos conceitos 
fundamentais e muito usado quando está se aprendendo 
sobre o tema, é o Supérfluo (algo desnecessário, 
dispensável). Qual alternativa representa algo Supérfluo? 
 
a) Comprar por impulso 
b) Antes de fazer compras identifica suas necessidades 
c) Da prioridade as despesas necessárias 
d) Consegue guardar parte da mesada para investir 
e) Se é algo que não foi usar no curto prazo, não compra. 
_______________________________________________ 

16. Existe uma grande diferença entre desejo, sonho e 
necessidade. Supondo que você more em um local que no 
inverno faz muito frio, podendo causar doenças, caso não 
se esteja bem agasalhado, e falta poucos dias para o 
inverno chegar. Você passou por uma loja e viu um casaco 
muito bom em promoção. Como você não possui nenhum 
casaco em bom estado em casa, você opta por comprar 
esse casaco. Tal compra seria um desejo, um sonho, ou 
uma necessidade? 
a) Desejo, uma vez que o inverno está chegando 
b) Um sonho, pois você quer muito esse casaco 
c) Necessidade, uma vez que o inverno está chegando 
d) Necessidade, pois você planejava comprar esse casaco 
e) Desejo, pois você realmente precisa desse casaco 
_______________________________________________ 
17. 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$400,00 
b)R$300,00 
c)R$200,00 
d)R$100,00 
e)R$50,00 
_______________________________________________ 
18. No supermercado Carrefour, 250g de queijo custa R$ 
6,50 e 250g de presunto custa R$4,80, quanto gastaria 
para comprar 1kg de queijo e 750g de presunto? 
a) R$24,00 e R$16,50 
b) R$26,00 e R$14,40 
c) R$29,90 e R$17,60 
d) R$14,40 e R$26,00 
e) R$17,60 e R$29,90 
 
 
 
_______________________________________________ 
 

 

 

 

 

 



 
19.  

No quadrinho vemos que o valentão cobra 25 centavos do Calvin para a campanha "vou deixar o Calvin viver até o fim 

do ano", se considerarmos que ainda estejam em Janeiro e o valentão cobre a taxa de 25 centavos duas vezes por 

mês, quanto Calvin terá gastado até o fim de dezembro? 

a)R$4,75 
b)R$5,50 
c)R$6,00 
d)R$6,25 
e)R$6,75 
_______________________________________________________________________________________________ 
20. Reflita sobre seus desejos e necessidades. Na figura abaixo, mova as palavras conforme sua classificação: 
Necessidades ou Desejos. 
 

 Necessidades:                                                                                 Desejos: 

 

 

 

 

 

 

Moradia Carro conversível Alimentação Transporte Saúde 

Casa Própria Roupas Lazer Exercício Físico Jet Ski 

Cirurgia plástica 
estética 

Academia de 
Ginastica 

Restaurantes Calça de marca Viagem 

 

  


