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Regras do jogo

> 1 ou mais jogadores

> Colocar as cartas com as perguntas num monte

> Baralhar as cartas que têm ilustrações e colocá-las com  

as ilustrações viradas para baixo sobre uma superfície.

> O jogador deve virar duas cartas com ilustrações, sendo  

o objetivo encontrar os pares. 

> Se os símbolos não forem iguais, o jogador deve voltar as cartas 

novamente para baixo e passar a vez ao próximo jogador.

> Se os símbolos forem iguais o jogador deve retirar uma carta do 

outro monte e responder à pergunta.

> Se os símbolos forem iguais e o jogador acertar na resposta, 

continua a jogar, deixando as cartas com as ilustrações viradas 

para cima e colocando a carta com a pergunta de parte.

> Se os símbolos forem iguais, mas o jogador errar na resposta, 

perde a vez. Aqui volta a virar as cartas com as ilustrações para 

baixo e coloca carta da pergunta no final do monte.

> O jogo termina quando forem descobertos todos os pares e as 

perguntas forem respondidas corretamente.
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1.

Tinhas 20 euros no 
mealheiro. Mas esta 
semana conseguis-
te poupar mais 2,50 

euros. Quanto dinheiro 
tens poupado?

2.

Como deves gastar 
a tua semanada/mesada? 

3.

Para termos dinheiro 
basta ir ao multibanco. 
Verdadeiro ou falso? 

4.

Quando ganhas dinheiro 
como presente, deves 
gastá-lo todo?  

5.

Se tiveres vários pares de 
ténis, mas quiseres comprar 

mais, isto é: um luxo ou uma 
necessidade?

6.

Não devemos comprar 

mais do que podemos 
se não podemos ficar 
com...

12.

O mealheiro é um objeto 

decorativo. 
Verdadeiro ou falso?  

7.

Onde deves guardar as tuas 
poupanças? 
A. Na carteira, para teres con-
tigo sempre que precisares; 
B. No teu mealheiro ou numa 
conta-poupança; 
C. No mealheiro, mas sempre 
que tiver cheio, gastar tudo;  
D. Não deves ter poupanças. 

9.

O que é um orçamento familiar?  
A. Um jogo que é feito em família;  
B. Planear em família, todos os 
meses, quanto dinheiro temos, 
onde vamos gastá-lo e quanto 
vamos poupar;  
C. Nenhuma das opções 
anteriores. 

8.

Quando vês alguma coisa de 
que gostas à venda deves:
A. Ir a correr pedir aos teus pais 
porque gostaste e queres;  
B.Comprar com as tuas poupan-
ças sem pensar duas vezes; 
C. Pensar primeiro e ver se 
realmente precisas e se não 
vais precisar desse dinheiro 
para comprar outra coisa mais 
importante. 

10.

Antes de comprares alguma coi-
sa deves primeiro ver:
A. O preço e se podes pagar;  
B. Se os teus amigos também têm;  
C. Se fica bem numa foto no 
Instagram. 

11.

O que são investimentos? 
A. Investir todo o teu dinheiro 
em doces;  
B. São bichos rabugentos;  
C. Uma forma de aumentares 
a poupança. 

www.doutorfinancas.pt

C
a

rt
a

s
 d

e
 p

e
rg

u
n

ta
s



13.

Numa ida ao supermercado é 
importante:
A.Fazer a lista de compras para 
não comprarmos mais do que 
aquilo que precisamos;  
B. Comprar tudo o que esteja 
em promoção, mesmo que não 
faça falta;  
C. Colocar tudo no carrinho 
e rezar para ter dinheiro para 
pagar.

14.

É importante falar de 
dinheiro em família? 

15.

A quem pertence a tarefa 

de poupar? 

A. A toda a família;
B. À mãe ou ao pai; 
C. Ao banco. 

16.

Antes de investirmos 
o nosso dinheiro 
devemos estar 
informados para 
estarmos seguros das 
nossas decisões. 
Verdadeiro ou falso?  

17.

Quanto tempo deve durar 
a semanada/mesada? 
A. Apenas uns dias, depois pe-
des mais aos teus pais;
B. Até ao final e nos últimos 
dias gastas o que sobrou;
C. Não deves gastar tudo. 
Deves guardar uma parte no 
mealheiro.

18.

O que deves fazer com 
a tua semanada/mesada?
A. Gastar em coisas de que gostas
B.  Gastar uma parte e guardar  
a outra 
C. Não gastar nada

19.

Na escola deves: 
A. Querer ter sempre a melhor 
mochila, os melhores ténis 
e o último telemóvel. 
B. Ter o que os teus amigos têm; 
C. Procurar entender a tua 
situação financeira e a dos teus 
amigos.  

21.

Se guardares as poupanças no 
banco estás: 
A. a emprestar dinheiro ao 
banco; 
B. apenas a guardar o dinheiro. 

20.

O que são juros? 
A. É o que pagamos por pedir-
mos crédito; 
B. É o que recebemos quando 
pomos dinheiro no banco; 
C. As duas anteriores.

22.

Se pedires dinheiro ao banco: 
A. Tens de pagar o valor que 
pedes e mais algum  
B. Só tens de pagar o valor que 
pediste ao banco 
C. Só pagas uma parte do valor 
que pediste.
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Respostas

1. Resposta: Tens 22,50 euros no teu mea-
lheiro. Dica: Define um valor para poupares 
todas as semanas para ser mais fácil cum-
prires os teus objetivos.

2. Resposta: Gastar uma parte e guardar a 
outra parte. Dica: Se guardares uma parte 
da tua mesada/semanada vais poder com-
prar uma coisa que queiras muito, mas que 
ninguém te oferece.  

3. Resposta: Falso. Dica: O dinheiro é obti-
do através do trabalho ou da venda de bens 
ou serviços. Se quiseres ganhar um dinhei-
rinho extra, podes acordar com os teus pais 
ou avós tratar do jardim, lavar o carro ou 
arrumar a casa.

4. Resposta: Não. Deves utilizar uma 
parte para gastar, outra para poupar e uma 
pequena parte para ajudar. Dica: Podes 
utilizar a técnica dos três mealheiros. Assim, 
quando receberes dinheiro, podes dividi-lo e 
colocar uma parte em cada um dos mea-
lheiros.

5. Resposta: É um luxo. Ter um ou dois pa-
res de ténis é uma necessidade para o dia 
a dia, mas comprar muitos pares é um luxo. 
Dica: Podes utilizar esse dinheiro para ou-
tras coisas que ainda não tenhas e precises.

6. Resposta: … dívidas! Por isso é importan-
te ter uma poupança, para qualquer impre-
visto que possa acontecer.  Dica: Se pedires 
dinheiro emprestado a um familiar ou a 
um amigo, não lhes fiques a dever. Paga a 
dívida assim que conseguires.  

7. 
Resposta: B 

8. 
Resposta: C 

9. 
Resposta: B  

10. 
Resposta: A 

11. 
Resposta: C 

 

12. Resposta: Falso. O mealheiro é um 
objeto para guardar as poupanças. Dica: 
Quando tiveres o teu mealheiro cheio, po-
des colocar esse dinheiro numa conta-pou-
pança no banco e repetir o processo. 

13. 
Resposta: A 

14. Resposta: Sim. Assim vão conseguir 
debater em conjunto formas de poupar 
para concretizar sonhos futuros.  Dica: No 
início de cada mês, reúne a tua família e 
pede para planearem, em conjunto, onde 
vão gastar o dinheiro, quanto vão poupar e 
quanto ganharam.  

15.

Resposta: A 
16. Resposta: Verdadeiro. Dica: Podes colo-
car o teu dinheiro numa conta-poupança. Ao 
final de uns anos vais ter mais dinheiro do 
que aquele que puseste no início. Investir é 
colocar o dinheiro a trabalhar sozinho.  

17. 
Resposta: C 

18.

Resposta: B  
19.

Resposta: C  
20.

Resposta: C 

21.

Resposta: A 
22.

Resposta: A Dica: Pedir dinheiro empresta-
do, a não ser que seja aos teus pais, implica 
sempre pagar juros. E quanto mais tempo 
durar o empréstimo, mais caro fica. 


