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Esta cartilha foi desenvolvida durante a Bolsa de Produtividade
CNPq-DT-1D n°313532/2019-2, coordenada 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.

Com o propósito de alinhar integração social à diversão e ao 
aprendizado, este 26º volume consiste em uma inspiração de um quiz, 
mas reformulado, para incluir o estudo dos custos e gerar mais 
dinamismo.

(os Autores)

Apresentação



5

REGRAS DO JOGOREGRAS DO JOGO

COMO JOGAR?COMO JOGAR?
Escolhe-se um jogador para ser o narrador. Ele vai escrever o nome de cada jogador 

no placar, depois selecionar algum dos cartões com um tipo de empresa e ler sua 
descrição 2 vezes enquanto os jogadores devem anotar as informações importantes.

Após isso, será sorteado um tipo de custo e os jogadores deverão usar as informações
anotadas para calcular o custo sorteado. O tempo limite é de 2 minutos. O primeiro que 
acabar, levantará a mão. Se acertar, ganhará o selo daquele custo.

Se nenhum jogador levantar a mão, o que teve o primeiro nome colocado no placar 
terá que responder. Se ele errar, seguirá a ordem de jogadores do placar até alguém 
acertar. Se ninguém acertar, os jogadores receberão uma dica e o processo se repetirá.
Para ganhar o jogo é preciso obter 4 selos, um de cada tipo de custo.
Cada jogador só poderá ganhar, no máximo, 2 selos por rodada.

Os cartões que não contém informações sobre o tipo de empresa foram 
propositalmente deixados em branco para que o professor/educador possa formular 
novas/outras, redirecionando ou ampliando o jogo. 

Boa diversão!

• Cartões com um tipo de empresa e uma descrição de como ela estava em um 
determinado mês. Neles consta quantidade de empregados e de supervisores (se 
houver), salários, preço do aluguel ou IPTU (nesse caso, considera-se que foi dividido em 
12 vezes), quanto custou as tarifas de luz e de água e o quanto era o custo para repor o 
estoque ou matéria prima;
• Uma folha separada que contém o gabarito;
• 4 papéis com alguns dos tipos de custos para sortear. Neles têm escrito: fixo direto, 
fixo indireto, variável direto e variável indireto;
• 4 Selos que representam cada um desses custos;
• Um placar com espaço para cada um dos jogadores.

CONTEÚDO:CONTEÚDO:

• Máximo de 4 participantes
• O jogo “Qual é o tipo do custo?” busca 
aperfeiçoar o entendimento dos custos 
diretos e indiretos e promover diversão e 
socialização



GABARITO
GABARITO

Fáb. Bonecas 
de Pano

Fáb. Carrinhos
de Brinquedo

Fáb. de
Bolo

Fáb. Acessórios
de Cabelo

Papelaria
Cafeteria

Mercado
Livraria

Custo Fixo
Direto

Custo Fixo
Indireto

Custo Variável
Direto

Custo Variável
Indireto

(Salário de 6
Costureiras)

R$8.400

(Salário do
supervisor e

parcela de IPTU)
R$2.250

(Salário dos
supervisores e

parcela de IPTU)
R$3.850

(Salário dos
supervisores e

parcela de IPTU)
R$4.300

(Salário do
supervisor e

aluguel)
R$5.100

(Salário do
supervisor e

aluguel)
R$32.000

(Salário dos
supervisores e

parcela de IPTU)
R$9.400

(Parcela
de IPTU)
R$250

(Parcela
de IPTU)
R$450

(Salário de 8
funcionários)

R$10.400

(Salário de 10
funcionários)

R$15.000

(6 funcionários
no caixa e 3
funcionários
que orientam
os clientes)
R$15.300

(3 funcionários
para ajudar os

clientes a
encontrar o

produto
desejado e 3
no caixa)
R$7.200

(2 funcionários
no caixa, um
garçom e um
que faz café,
coloca os

salgados no
forno e, depois,
no mostruário)

R$5.600

(3 repositores
de prateleira, 8

no caixa e 2
para definir o
preço dos frios

na balança)
R$21.000

(16
funcionários
responsáveis
pela produção
dos carrinhos)

R$21.600

(Matéria Prima)
R$500

(Matéria Prima)
R$2.500

(Ingredientes)
R$350

(Reposição
de Estoque)

R$4.000

(Reposição
de Estoque)

R$500

(Reposição
de Estoque)

R$600

(Reposição
de Estoque)

R$5.000
(Matéria Prima)

R$3.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$6.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$9.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$10.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$9.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$5.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$8.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$7.000

(Tarifa de luz
e de água)
R$7.000



FÁBRICA DE BONECAS DE PANO
Um

a fábrica de bonecas de pano que vende para 
lojas de brinquedo. Lá, trabalham

 6 costureiras, 
que 

produzem
 

bonecas 
e 

um
 

supervisor 
de 

qualidade. A parcela de IPTU paga foi de R$350. 
Cada um

a das costureiras tem
 salário de R$1.400 e, 

o supervisor, de R$1.900. A tarifa de água foi 
R$2.000 e a de luz foi R$4.000. Além

 disso, foi 
gasto 

R$500 
para 

repor 
a 

m
atéria 

prim
a.

FÁBRICA DE ACESSÓRIOS DE CABELO
Um

a fábrica de acessórios de cabelo que vende para 
lojas de bijuterias. Lá, trabalham

 8 funcionários 
responsáveis pela produção dos acessórios, além

 de 
2 supervisores. A parcela de IPTU paga foi R$250. O 
salário de cada um

 dos supervisores foi R$1.800 e 
dos dem

ais funcionários, R$1.300. Além
 disso, a 

tarifa de água foi R$3.000, a de luz R$6.000, e foi 
gasto R$ 2.500 para repor a m

atéria prim
a.

FÁBRICA DE BOLO
Um

a fábrica de bolo que vende para padarias e 
superm

ercados. Lá, trabalham
 10 funcionários na 

produção e 2 na supervisão. A parcela de IPTU é 
R$300. O salário dos supervisores é R$2.000 e o 
dos dem

ais funcionários é R$1.500. A tarifa de luz 
é R$4.000, a de água é R$6.000, e foi preciso 
gastar R$350 para repor os ingredientes utilizados.

PAPELARIA
Um

a grande papelaria local, que vende bastante 
por ocasião da volta às aulas. Lá, trabalham

 6 
funcionários 

nos 
caixas, 

3 
funcionários 

que 
orientam

 os clientes e um
 supervisor de estoque. O 

aluguel é R$3.000. O supervisor recebe R$2.100 de 
salário e, os dem

ais funcionários, R$1.700. Além
 

disso, a tarifa de luz é R$6.000, a de água é 
R$3.000 e R$4.000 foram

 gastos na reposição de 
estoque.





LIVRARIA
Um

a livraria localizada num
 Shopping Center, onde  

trabalham
 3 funcionários no atendim

ento aos 
clientes, 3 no caixa e um

 que supervisionava o 
estoque. O aluguel é R$30.000. O salário do 
supervisor é R$2.000 e o de cada um

 dos dem
ais 

funcionários, R$1.200. Além
 disso, a tarifa de água 

é R$1.000, a de luz é R$4.000 e gastaram
 R$500 

na reposição do estoque.

CAFETERIA
Um

a cafeteria local que passou por dificuldades 
financeiras. Lá, trabalham

 2 funcionários no caixa 
e um

 com
o garçom

. Tam
bém

 tinha um
 funcionário 

que faz café, coloca os salgados no forno e, quando 
prontos, no m

ostruário. A parcela de IPTU é de 
R$250. O salário dos funcionários é R$1.400, a 
tarifa de luz é R$5.000, a de água é R$3.000 e a 
reposição de estoque é R$600.

FÁBRICA DE CARRINHOS DE BRINQUEDO
Um

a fábrica de carrinhos de brinquedo de plástico 
que vende para lojas do ram

o. Lá, trabalham
 16 

funcionários 
responsáveis 

pela 
produção 

dos 
carrinhos e 4 supervisores. A parcela de IPTU é 
R$400. O salário dos supervisores é R$2.250 e dos 
dem

ais funcionários, R$1.350. A tarifa de água é 
R$2.000 e de luz é R$5.000. Além

 disso, foi preciso 
gastar 

R$3.000 
para 

repor 
a 

m
atéria 

prim
a.

MERCADO
Um

 m
ercado local que vende m

uito por causa do 
Natal tem

 8 funcionários no caixa, 3 repositores de 
prateleira e 2 funcionários para servir os frios e 
laticínios. A parcela de IPTU é R$450. Os caixas e os 
funcionários 

que 
trabalham

 
com

 
os 

frios 
e 

laticínios recebem
 o m

esm
o salário de R$1.650. Os 

repositores recebem
 R$1.500. Além

 disso, a tarifa 
de luz é R$4.000, a de água R$3.000 e a reposição 
de estoque é R$5.000.













VARIÁVEL
DIRETO

FIXO
DIRETO

FIXO
INDIRETO

VARIÁVEL
INDIRETO

VDVD VIVI

FDFD FIFI





PLACAR
PLACAR
PLACAR
PLACAR
PLACAR
PLACAR
PLACAR

1 11 11 11
2 22 22 22

3 33 33 33
4 44 44 44
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