PENSARSENTIR AGIR
1. Que tal avaliar seu comportamento em relação à educação financeira? Classifique as afirmações
de acordo com a legenda. Depois, some os pontos e confira o resultado.
0 – Nada a ver comigo. 1 – Pouco a ver comigo. 2 – Afinidade mediana. 3 – Muito a ver comigo. 4 – Tudo a ver comigo.

Dedico tempo a aprender mais sobre o mundo das finanças.
Considero que obter conhecimentos sobre educação financeira é importante para meu
futuro.
Conheço as principais consequências de se gastar desnecessariamente.
Sou capaz de decidir o que comprar e não sou influenciado pela opinião alheia.
Conheço as armadilhas que as campanhas publicitárias usam para incentivar as pessoas a
comprar de forma descontrolada.
Não considero a opinião dos outros como fator determinante para mim na hora de decidir
pela compra de um produto.
Posso listar com facilidade alguns dos principais erros que as pessoas cometem em relação
ao dinheiro.
Sinto vontade de aprender cada vez mais sobre educação financeira.
Minha família faz um bom uso do dinheiro: sem gastos desnecessários e sem avareza.
Em minha casa, praticamos atitudes de sustentabilidade com frequência.
Meus familiares me dizem “não” quando não concordam ou não podem arcar com algum
desejo de compra de minha parte. A palavra final é deles.
Conheço as diversas possibilidades de reciclagem.
Não tolero desperdícios.
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Tenho responsabilidade com o futuro do planeta e as gerações que virão depois de mim.
Sinto-me bem em economizar dinheiro e outros recursos.
Encontro alegria e satisfação em muitas atividades que não envolvem gasto de dinheiro.
Tenho bons critérios para decidir quando e o que comprar.
Pesquiso preços e condições de pagamento em meu dia a dia.
Não consumo mercadorias de fontes desconhecidas ou ilícitas (piratas, por exemplo).
Considero que decisões financeiras apresentam um propósito maior.
RESULTADO
De 60 a 80 pontos
Parabéns! Você demonstra atitudes e postura de cuidado com a vida financeira. É importante
manter o discernimento e a consciência a respeito do desperdício e dos hábitos que são
cultivados em relação às decisões financeiras. Continue assim!
De 40 a 59 pontos
Muito bem, você está no caminho certo! Ainda pode aprimorar algumas atitudes em relação
ao equilíbrio da vida financeira, mas já apresenta bons conhecimentos para seguir cultivando
hábitos cada vez mais conscientes e responsáveis.
De 20 a 39 pontos
É possível melhorar bastante alguns comportamentos que ajudem a equilibrar a vida financeira.
Procure manter os bons hábitos que você já possui e também identifique aqueles que estão
impedindo-o de ter saúde financeira. Tente identificar estes fatores: impulsividade, desperdício,
exagero, busca de recompensa ou alívio de algum sentimento, entre outros. Vale a pena cuidar
melhor de sua vida financeira!
De 0 a 19 pontos
Seu resultado demonstra que ainda há muitas oportunidades para melhorar sua vida financeira,
e suas atitudes em relação a ela merecem maior atenção. É importante reconhecer o impacto
de sua postura atual em sua vida financeira futura e como pode ser essencial modificar alguns
hábitos. Reveja os itens com menor pontuação e, se preciso, converse com adultos ou procure
conteúdos que possam auxiliá-lo a ter melhor equilíbrio na vida financeira.
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