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Apresentação
Esta cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade
CNPq-DT-1D n°313532/2019-2, coordenado pela profª.
Maria Augusta S. N. Nunes, desenvolvidas no Departamento
de Informática Aplicada (DIA)/ Bacharelado em Sistemas de
Informação (BSI) e Programa de Pós-Graduação em Informática
(PPGI) da Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro
(UNIRIO). Está também vinculado a projetos de extensão,
Iniciação Científica e Tecnológica para Popularização de Ciência
da Computação apoiada pela UNIRIO. O público-alvo das cartilhas
são jovens e pré-adolescentes. O objetivo é fomentar ao público
nacional o interesse pela área de Ciências, Matemática, Filosofia
da Ciência e Pensamento Computacional.
As cartilhas da série sobre Gestão Financeira têm como
principal objetivo apresentar os conceitos de Contabilidade e
Finanças para crianças e adolescentes, através de uma linguagem
de fácil entendimento, trazendo uma breve visão que direciona
para essa área, permeando a compreensão e promovendo o maior
interesse dos jovens ao mundo financeiro, empreendedor e de
negócio.
Esse volume consiste em um jogo de tabuleiro, buscando
alinhar integração social à diversão e ao aprendizado. Todas
as instruções necessárias se encontram no corpo da cartilha e
as peças devem ser impressas e recortadas do volume, apenas
atentando para o formato escolhido para a impressão, precisando
ser o “modo Livreto” ou um semelhante, podendo mudar
dependendo do seu programa.
(os Autores)

Quiz Financeiro

Descrição
O jogo é composto por um conjunto
de cartas com perguntas sobre Gestão
Financeira, divididas por dificuldade.
O jogo pode ser jogado sozinho ou em
dupla, havendo alterações entre os
modos de jogo.
Todas as peças necessárias para o jogo
estão no corpo desse volume

Como Jogar

1 jogador

As cartas devem ser dispostas num
baralho, com as perguntas viradas
para cima e as respostas para baixo.
O jogador pega o baralho e responde a
pergunta que está virada para cima e,
depois, verifica o gabarito no verso da
carta. Após isso, coloca essa carta no
final do monte e continua o processo.
5
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Como Jogar

2 jogadores

Pode-se jogar o quiz financeiro tanto no
tabuleiro desse volume quanto utilizando um
jogo da velha. Em ambos, o turno do jogador
está condicionado a responder corretamente a
carta retirada do baralho.
As cartas devem ser embaralhadas, postas em
cima do local do jogo e separadas por dificuldade.
Os jogadores combinam previamente quem
começa, podendo, por exemplo, ser por par-ouímpar ou cara-ou-coroa, numa moeda.
No seu respectivo turno, o jogador vai olhar a
carta que está no monte das perguntas, tentar
respondê-la em até 10 segundos, depois, olhando
o gabarito sem mostrar para o seu competidor.
Caso a resposta esteja errada, a oportunidade
de responder passa para o oponente, e ele tem
apenas 5 segundos para responder.
Caso o segundo jogador também erre, a
pergunta vai para o fundo do baralho e o segundo
jogador pode seguir sua rodada, na mesma
dinâmica.
6
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Como Jogar

2 jogadores
No tabuleiro:

Cada jogador coloca um peão na casa 1.
O jogador que acertar avança seu peão uma
casa no tabuleiro. Nas três primeiras casas
do tabuleiro, deve-se utilizar as perguntas
do monte de dificuldade normal, e nas duas
últimas, o monte mais difícil.

No jogo da velha:

Os jogadores fazem um grande # numa
folha, sendo cada jogador representado nela
por um símbolo diferente, como círculo e cruz.
Em cada turno, o jogador pode, caso responda
corretamente, por um símbolo seu em um dos
locais livres do #. O jogador que, primeiro,
enfileirar 3 símbolos, ganha.

São sugeridas modificações, com
o objetivo de variar o jogo e criar
outras dificuldades. Boa diversão!
7
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Sugestões para modificações

1 pessoa
• Um jogador iniciante pode optar
por jogar apenas com as cartas de
dificuldade normal, enquanto um
mais avançado pode jogar apenas
com as cartas com perguntas mais
difíceis.
• O jogador pode determinar, antes
de jogar, um limite de tempo para
responder as perguntas como, por
exemplo, 15 segundos para cada.

2 Jogadores
• Os jogadores podem mudar o
tempo concedido para responder
as perguntas, podendo facilitar ou
dificultar o jogo.
• Além disso, podem oferecer
punições, como voltar uma casa,
para o jogador que errar a pergunta.
8
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Carta
Difícil

Parabéns!
Carta

Difícil
4

2
Comece
por aqui!

1
10

Carta
Normal

3

Carta
Normal

Carta
Normal

R: Para observar a posição
econômica do negócio

R: Os custos diretos são mais
fáceis de serem observados

Carta
Normal

Carta
Normal

R: São as obrigações como,
por exemplo, os salários dos
funcionários

R: São os bens e direitos como,
por exemplo, o dinheiro e
estoques

Carta
Normal

Carta
Normal

R: Financeiramente, entradas são
os recebimentos e saídas são os
desembolsos

R: Mercadoria é o que será
revendido, enquanto o produto é
o que a negócio produz

Carta
Normal

Carta
Normal

R: Demonstrativo das Origens e
Aplicações de Recursos

R: Todas as Entradas e Saídas do
negócio ao longo de um tempo

Qual é a
diferença entre
custos diretos e
indiretos?

Para que serve
o Balanço
Patrimonial?

O que são os
Ativos de uma
empresa?

O que são os
Passivos de
uma empresa?

Qual é a
diferença entre
produto e
mercadoria?

Qual é a
diferença entre
as entradas e
as saídas?

O que mostra o
Demonstrativo
de Fluxo de
Caixa?

O que
significa a
sigla “DOAR”?

Carta
Normal

Carta
Normal

Carta
Normal

Carta
Normal

Carta
Normal

Carta
Normal

Carta
Difícil

Carta
Normal

R: As grandes ou de
capital aberto

R: Pagamento de juros,
financiamentos,
empréstimos, etc

R: Despesas Administrativas,
de Vendas e Financeiras

R: Custos são itens diretamente
associados ao produto ou serviço
do negócio. Despesas costumam se
associar com a gestão do negócio.

R: É a fusão entre o
DRE e o BP

R: Permite gastar mais
do que dispõe no
momento

R: No longo prazo os
compostos acumulam
mais

R: Analisar se a organização
está tendo lucro ou prejuízo

O que é o
Demonstrativo de
Lucros e Perdas
Acumulados?

Quais os tipos
de organizações
que precisam
apresentar o DLPA?

Qual é a
vantagem do
uso de capital
de terceiros?

Cite dois
exemplos de
Despesas
Financeiras.

Qual é a diferença
prática entre
Juros Simples e
Composto?

Quais são
os tipos de
Despesas?

Qual o objetivo
das Contas de
Resultado?

Qual é a
diferença
entre custos e
despesas?

Carta
Difícil

Carta
Difícil

R: Balanço Patrimonial, Fluxo de
Caixa, Resultado do Exercício,
Lucros e Perdas Acumulados,
Origens e Aplicações dos Recursos

R: Atividades: Operacionais,
de Investimento e
de Financiamento

R: São as obrigações do negócio
com quem não é sócio/dono,
tais como, bancos, fornecedores,
tributos, funcionários, etc

R: É o valor investido
pelos donos/sócios
no negócio.

Carta
Difícil

Carta
Difícil

Carta
Difícil

Carta
Difícil

R: São as obrigações do negócio
com quem é sócio/dono, afinal, o
negócio tem que remunerar essas
pessoas.

R: Tem referência com curto
prazo, ou seja, no tempo
do exercício, normalmente,
12 meses.

R: Ativo (Passivo) Circulante,
Ativo (Passivo) Não Circulante,
Realizável a Longo Prazo,
Patrimônio Líquido.

R: Receitas (faturamento),
tributos, custos,
despesas.

Carta
Difícil

Carta
Difícil

Cite dois exemplos de
atividades descritas
num Demonstrativo
de Fluxo de Caixa

Cite três exemplos
de Demonstrativos
Financeiros/
Contábeis

No Balanço
Patrimonial
(BP), o que é
Capital Social?

No Balanço
Patrimonial (BP),
o que é Capital
de Terceiros?

No Balanço
Patrimonial (BP),
o que representa
o Circulante?

No Balanço
Patrimonial (BP),
o que é Capital
Próprio?

Cite dois
exemplos de
contas de
resultado.

Cite dois exemplos
de grupo de
contas do Balanço
Patrimonial (BP).

Carta
Difícil

Carta
Difícil

R: Analisar de onde vêm e
para onde vão os recursos
de um negócio.

R: É todo o dinheiro
arrecadado pela empresa

Carta
Difícil

Carta
Difícil

R: É a diferença absoluta,
monetária, entre o Ativo e
o Passivo Circulantes

R: O fato de, na fórmula, a variável
do tempo estar como expoente,
o que caracteriza uma Progressão
Geométrica (PG)

Cortar
Colar

O que é a receita
operacional bruta
de uma empresa?

Qual a principal
utilidade do
DOAR?

O que,
matematicamente e no
longo prazo, faz o juro
composto render mais
quando comparado
com o juro simples?

O que é
o Capital
Circulante
Líquido?
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