
Ao fim do mês:
a) não costuma sobrar dinheiro para nenhum gasto além do básico.
b) procuro separar uma parte da mesada para a poupança.
c) já terei separado uma parte da mesada para realizar um sonho.
d) costuma sobrar dinheiro para gastos extras, como lazer e para guardar
dinheiro para realizar um sonho.

Sobre orçamento familiar, eu:
a) não sei para que serve.
b) em casa minha família faz de vez em quando.
c) mantenho um para controlar minhas despesas e receitas da mesada que recebo.
d) minha família faz e eu participo na discussões.

Como você costuma comprar as suas coisas?
a)  peço para pagar em parcelas, todo mês um pouquinho.
b)  se não tiver dinheiro suficiente peço emprestado.
c)  se o dinheiro não der, compro outra coisa.
d)  vou guardando a mesada até conseguir o valor

Sobre minha mesada? Se não têm, marque aqui____________
a)  não sei exatamente o valor que eu ganho, e nem o quanto eu gasto todos os meses.
b)  sei o quanto ganho, mas não sei o quanto eu gasto.
c)  sei o quanto ganho, e tenho uma noção de quanto eu gasto.
d)  tenho tudo controlado, o quanto recebo, o quanto eu gasto e o quanto eu
poupo/invisto.

Normalmente eu compro:
a) o que eu quero, mesmo que eu não tenha me programado.
b) o que eu preciso, mesmo que eu não tenha me programado.
c) o que eu quero, afinal me programei para isso.
d) o que eu preciso, afinal me programei para isso.
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5.
Em relação a guardar dinheiro:
a) nunca pensei nisso.
b) gostaria mas não sei como fazer.
c) tenho dinheiro guardado em uma poupança.
d) leio sobre investimentos e tenho dinheiro aplicado em um.

7.
Sobre aposentadoria:
a) é muito cedo para pensar nisso.
b) vejo meus pais/avós recebendo mas não me interesso.
c) eu me informo sobre este assunto.
d) eu já tenho uma plano de aposentaria em meu nome.

8.
Meu futuro:
a) quero curtir a vida.
b) quando ficar maior de idade penso nisso.
c) tenho uma ideia do que quero.
d) já sei o que quero e estou me preparando.



Respostas; se a maioria for:  a) nenhum conhecimento, comece trabalhando a
consciência da importância do aprendizado em educação financeira; b)
conhecimento razoável, intercale  conceitos com práticas; c) possui
conhecimentos mas falta colocar em prática - trabalhe mais atividades práticas
e vivenciais; d) excelente conhecimento e prática, aproveite como multiplicador.
A seguir os temas e assuntos correspondentes por questão:

Planejamento Financeiro e Orçamento Familiar; Consumismo

Destino, Objetivos, Necessidade versus Desejo; Troca
Intertemporal

Planejamento Financeiro, Orçamento Familiar, Conscientização.

Crediário, Empréstimo e Financiamento; Endividamento e
Consumismo
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Objetivos, Metas Smart

6. Investimento, Reserva de Emergência; Comportamento
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