
FIXAS

Classificando
Despesas

As despesas são divididas em:

FIXAS

VARIÁVEIS

ESPORÁDICAS
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São aquelas que você gasta todo mês e
são totalmente previsíveis, frequentes e

obrigatórias. Água, telefone, internet,
aluguel, escola, condomínio, assistência
médica, IPTU, IPVA, prestação do carro e
da casa, manutenção da conta corrente,

etc. Normalmente atrelada a um
compromisso firmado com o fornecedor.

O valor pode mudar um pouco, mas o
gasto em si ocorre sempre. 

Há duas formas de aumentar ou reduzir o
valor = aumentando ou diminuindo o uso
e cancelando ou mudando os termos do

contrato.

São aquelas que variam muito de um mês
para outro (tanto no valor como na

frequência), não há data específica e não
são obrigatórias (eu posso ou não gastar),

como por exemplo; almoço no fim de
semana, cinema, roupas, combustível,

juros do cartão de crédito,
medicamentos, supermercado. 

Mais fácil de aumentar ou reduzir, basta
optar por consumir ou não.

FIXAS

VARIÁVEIS

Classificando Despesas
As despesas são classificadas de acordo com a frequência com

que esse gasto ocorre e a obrigatoriedade.
Conhecendo a qual tipo de despesas os gastos pertencem fica

mais fácil gerenciar o orçamento e tomar decisões de compras ou
cortes.



São aquelas que ocorrem
eventualmente, são inesperadas, mas
surgem apenas uma vez ou outra no

orçamento, como por exemplo: gastos
com férias, viagens, presentes para uma
festa, festa de casamento, conserto de
um bem como máquina de lavar roupa,

compra de um tanquinho. 
Muito ligadas a decisões planejadas e

que demandam mais pesquisa de
preço. Ou consequência de acidentes

ou eventos adversos, imprevistos e seu
controle se dá com prevenção.
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Classificando Despesas



Tente adivinhar
marque com F - fixa; V - variável; E - esporádica

viajo todo mês a
algum lugar____

meu celular quebrou e
tive que comprar um

novo____

meu carro quebrou e
tive que alugar um para

ir trabalhar____

todo mês quebra
alguma coisa____

toda semana gasto X
com combustível para ir

trabalhar ____

seguro de vida 
 ____

festa de ano novo
____

pagamento da
escola ____

quebrei o joelho e
tenho que pagar
fisioterapia ____

pelo menos uma vez ao
mês promovo um

churrasco ____

curso de  pães
feito a mão ____

mensalidade do plano
de saúde ____

este mês eu fiz
compras no
atacado ____

toda semana vou ao
shopping e compro
alguma coisa ____

quando recebo meu
salário já deposito R$

X em aplicação
financeira ____

as vacinas do gato 
 ____



Professor

meu celular quebrou
e tive que comprar

um novo____

meu carro quebrou e
tive que alugar um

para ir trabalhar____

todo mês quebra
alguma coisa____

toda semana gasto X
com combustível

para ir trabalhar ____

seguro de vida ____

festa de ano novo
____

pelo menos uma vez
ao mês promovo um

churrasco ____

Esta atividade foi pensada para ser feita de forma oral e em conjunto.

Objetivos da atividade: Entender a diferença entre tipos de despesas para sua
posterior aplicação no orçamento familiar e na construção de gráficos. Praticar a
classificação de despesas. Compreender o conceito entre despesas fixas e variáveis.
Aprender uma ferramenta de auxílio de tomadas de decisão.

As habilidades da BNCC que podem ser trabalhadas no Ensino Fundamental: EF01LP26,
EF12LP04 e como preparatório para Leitura de tabelas e de gráficos - EF05MA24,
EF06MA33, EF07MA36,EF07MA37, EF08MA23, EF08MA25, EF09MA2, EF09MA22, EF09MA23.
No Ensino Médio as habilidades são: EM13MAT203, EM13MAT101 EM13MAT104.

viajo todo mês a
algum lugar____V

Apesar de ocorrer toda semana, não há obrigação, eu vou se
quiser. por isso não é fixa. Não é esporádica porque estou indo

todo mês, diferente das viagens nas férias.

Um imprevisto, acidente é sempre uma despesa esporádica.
Agora o pagamento do seguro seria uma despesa fixa e não

teria gasto esporádico.E

E

Mesmo em se tratando do transporte que é uma despesa
variável, este gasto é esporádico porque ele ocorreu de forma

diferente do usual, consequência de um imprevisto.

V

Apesar deste gastos ocorrer toda semana, ele é variável porque
não é obrigatório. de um momento ao outro posso optar por ir de
ônibus, usar aplicativo de transporte, trabalhar de casa e nem

usar o transporte.

E

 Aqui se trata de imprevistos apesar de ocorrem com frequência,
são inesperados, não há como prever nem há poder sobre o fato.
Em uma despesa variável podemos decidir em gastar ou não. Se

há quebras frequentes o certo é investir em prevenção.

F existe um contrato com a seguradora, o pagamento é constante.

E

Um evento esporádico mesmo sendo esperado. Mesmo já poupando
meses antes, e tendo conhecimento deste gasto, é esporádico

porque se dará apenas uma vez no ano.

V

A mesma situação da viagem mensal. Não é fixo porque tenho total
liberdade de fazer ou não. A festa do ano novo é esporádico

porque só ocorre uma vez ao ano, já o churrasco como ocorre
todo mês é variável.



pagamento da escola
____

quebrei o joelho e
tenho que pagar
fisioterapia ____

curso de fazer pães
____

mensalidade do
plano de saúde ____

este mês eu fiz
compras no atacado

____

toda semana vou ao
shopping e compro
alguma coisa ____

quando recebo meu
salário já deposito
R$ X em aplicação

financeira ____

as vacinas do gato 
 ____

F

Normalmente os contratos com escola dos filhos são
referentes a um ano letivo e seu pagamento se dá em X
parcelas, o termo mensalidade não é mais tão usado,

porém continua caracterizado como mensalidade.

V

Mesmo se por exemplo, o pagamento for em 6 vezes, este
gasto é esporádico, porque vai ocorrer agora, e não vai se

estender por muito tempo. é um curso eventual de curta
duração, Diferente de curso de formação profissional que

pode durar anos, neste caso será fixo.

E

E

Acidentes são considerado eventos adversos, eventuais,
esporádicos, mesmo se este gasto se estender por alguns

meses, depois da recuperação ele não existirá mais. o
mesmo não ocorre com academia de ginástica que será fixo
se estiver atrelada a um mensalidade e frequentemente.

F toda mensalidade e assinatura são despesas fixas. 

É variável porque mesmo que ocorra todo mês, toda hora,
seu valor mesmo que relativamente constante não é fixo,

não há um contrato com um fornecedor, o gasto pode
ocorrer a qualquer momento, em qualquer

estabelecimento, em qualquer tipo. Uma despesa de luz,
mesmo que também varie ao longo dos meses, existe um

contrato com o fornecedor que mesmo não usando tem a
obrigação do pagamento mínimo por exemplo. já no quesito
supermercado se minha despensa estiver cheia posso ficar
um mês sem ir. posso resolver só comprar comida pronta

por exemplo.

V

Mesmo indo toda semana comprar alguma coisa, nada me
obriga. Posso ir a toda hora e em qualquer loja,  Ou

simplesmente não comprar mais.

Pegadinha: Investimento não é despesa. O dinheiro não foi
gasto, apenas aplicado. Uma despesa é um gasto, um
consumo e ao colocar o dinheiro em uma aplicação
financeira estamos apenas alocando os recursos

financeiros em uma conta diferente da conta corrente.
x

E

Nossos pet também geram gastos. As vacinas são feitas
eventualmente, depois de adulto apenas 1 vez ao ano. Já se

fosse a ração seria uma despesa variável.


