4º ao 5º ano do
Ensino Fundamental I

INSTRUÇÕES:
 A duração desta prova é de 3 horas.
 As questões possuem alternativas de resposta (a, b, c, d, e) e
somente uma delas está correta.
 O caderno contém 15 questões, a reposta certa deve ser marcada
com um X.
 As respostas devem ser passadas para o gabarito na última folha
da prova.
 Leia com atenção a sua prova.
 Boa Sorte!
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1. Existe uma grande diferença entre desejo,
sonho e necessidade. Suponhamos 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

2. Caso uma pessoa esteja muito endividada, e
isso esteja prejudicando sua capacidade de
consumo, ela deveria tomar as seguintes
atitudes, EXCETO:
a) Fazer o planejamento de sua situação
financeira
b) Tentar reduzir gastos
c) Priorizar o pagamento das dívidas
d) Tentar pagar a dívida à vista, buscando
um desconto
e) Comprar algo apenas se estiver com um
desejo muito grande de obter aquilo
3. Fernando trabalha de segunda a sexta em um
mercadinho do seu bairro e ganha cerca de
R$400,00 por mês. Caso trabalhe aos sábados
Fernando ganhará mais R$50,00 como bônus
pelo dia extra de trabalho. Trabalhando de
segunda a sexta durante 6 meses, quanto
Fernando terá ganho de seu chefe?
a)

R$ 2.700,00

b)

R$ 2.000,00

c)

R$ 1.200,00

d)

R$ 2.400,00

e)

R$ 4.000,00

4. Fernando é um idoso de 75 anos e havia feito
planos de comprar uma camisa do seu time de
coração com o dinheiro que sobrasse da sua
aposentadoria do mês de dezembro de 2017.
Porém, ao ir na loja para obter a camisa, Fernando
observou que ela custava R$ 280,00 e ele não
possuía esse dinheiro. Sabendo que o idoso tinha
exatamente a quantia que mostra a imagem
abaixo, quanto faltou para ele comprar a camisa?

a) R$ 60,00
b) R$ 50,00
c) R$ 20,00
d) R$ 80,00
e) R$ 40,00
5. Marcos sempre quis viajar para os Estados
Unidos. Depois de passar 5 anos juntando
dinheiro, finalmente Marcos decidiu tirar todo o seu
dinheiro da poupança e conseguiu viajar para os
EUA com toda a sua família. Em relação à
Educação Financeira, pode-se dizer que a viagem
de Marcos era um sonho, um desejo, ou uma
necessidade?
a) Necessidade, porque é algo que ele sempre
quis
b) Um sonho, pois foi algo que ele fez por
impulso
c) Desejo, uma vez que ao retirar o dinheiro da
poupança, ele agiu por impulso
d) Necessidade, pois ele realmente precisava
fazer essa viagem
e) Um sonho, pois apesar de não ser algo
necessário, ele se planejou para alcança-lo

6. Qual a moeda oficial do Brasil?
a) Euro
b) Dólar
c) Real
d) Cruzeiro
e) Libra

4º ao 5º ano do
Ensino Fundamental I

7. Caio recebe uma mesada de R$ 50,00 por
mês para comprar o que quiser. Ele deseja
comprar uma chuteira nova para jogar bola na
escola, porém ela custa R$ 200,00. Durante
quantos meses ele deverá guardar sua mesada
para comprar a chuteira nova?

10. Luciano está preocupado com a alta conta
de energia que vem pagando em sua casa, para
baixar o valor da conta ele e sua família
decidiram começar a economizar a energia em
casa. Que dessas ações representam melhor
uma encomia de energia?

a) 1

a) Manter a porta da geladeira aberta

b) 2

b) Fechar as torneiras abertas

c) 3

c) Usar ventilador em dias frios

d) 4

d) Apagar as luzes de cômodos vazios

e) 5

e) Deixar o computador ligado o dia todo

8. Poupança é a diferença positiva entre as
receitas e as despesas, ou seja, entre tudo que
ganhamos e tudo que gastamos. Podemos
afirmar que são razões para poupar:
a) Precaver-se contra despesas inesperadas
é um bom motivo para poupar
b) O hábito de poupar pode contribuir para
organizar as finanças pessoais e
possibilita a realização de sonhos.
c) Poupar não é uma boa opção, pois
deixamos de consumir no presente.
d) Poupar não é bom, pois você perde
dinheiro
e) Possuir uma poupança não facilita a
realização de projetos e sonhos pessoais.

11. Marcos recebe um salário de R$5000,00
por mês, no qual R$3000,00 ele usa para pagar
todas as despesas. Com o valor restante Marcos
destina 75% para uma conta poupança e o
restante ele usa para lazer. Pergunta-se, qual o
valor destinado para a conta poupança e qual o
valor destinado para lazer, consecutivamente?
a) R$ 1000,00 e R$ 500,00.
b) R$ 2000,00 e R$ 750,00.
c) R$ 1500,00 e R$ 500,00
d) R$ 4000,00 e R$ 1000,00
e) R$ 3000,00 e R$ 2000,00

9. Quais são os animais das notas de 2,00; 5,00;
10,00 e 20,00 reais respectivamente?
a) Tartaruga marinha, arara, garça e micoleão dourado
b) Tartaruga marinha, garça, arara e micoleão dourado
c) Arara, garça,
tartaruga marinha

mico-leão

dourado

e

12. Juliana estava ajudando a sua mãe a
separar todas as despesas fixas que ambas
fazem. Lembrando que despesa fixa é aquela
despesa que ocorre todo mês, e raramente
muda. Com base nisso, qual dessas despesas
Juliana vai separar com sua mãe?

d) Tartaruga marinha, garça, arara e onçapintada

a) Pagamento da sua festa de aniversário

e) Garça, arara, tartaruga marinha e onçapintada

c) Ingresso do zoológico.

b) Conserto da bicicleta

d) Viagem à praia
e) Mensalidade escolar
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13. Aponte a alternativa que contém as três palavras que melhor definem uma boa saúde
financeira.
a)

EMOÇÃO, COMPRA, PROMOÇÃO.

b)

DISCIPLINA, CONTROLE, CRISE.

c)

ECONOMIA, CONSUMISMO, FELICIDADE.

d)

CRISE, ECONOMIA, OFERTAS.

e)

CONTROLE, ECONOMIA, PLANEJAMENTO

14. Júlia está economizando sua mesada para que no final do ano ela possa comprar sua bicicleta
para que possa brincar com suas amigas. Então, para que ela possa comprar sua tão sonhada
bicicleta, ela deve economizar. Pensando nisso, qual das alternativas abaixo, Júlia não pode
fazer?
a)

Pensar bem antes de comprar o que deseja.

b)

Comprar apenas o necessário durante o resto do ano.

c)

Poupar para que possa comprar a bicicleta.

d)

Comprar itens supérfluos.

e)

Contar o quanto por mês está sendo economizado.

15. Na tirinha vemos uma moça comprando sapatos, a personagem recusa um par de sapatos
para economizar dinheiro, isso faz dela uma pessoa educada financeiramente?

a) Sim, pois ela vai guardar o dinheiro que gastaria com o par de sapatos.
b) Sim, pois ela é uma pessoa que tem muito dinheiro, logo o que ela gasta não faz
falta.
c) Sim, pois ela sabe controlar bem os seus gastos.
d) Não, pois mesmo economizando em um par de sapatos ela está gastando mais do
que deveria em outros seis pares.
e) Não, pois ela sabe o que é economizar.
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GABARITO – NÍVEL 2
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