
FAÇA O TESTE E DESCUBRA SE VOCÊ ESTA NO GRUPO DOS 

SUPERENVIVIDADOS

Efetue o teste abaixo e seja o mais sincero possível para verificar como estão suas finanças pessoais.

1) Nos últimos doze meses seus rendimentos foram voltados para:

A. Pagar as despesas do mês e poupar o excedente

B. Pagar as despesas do mês e consumir

B. Pagar as despesas do mês e consumir

C. Pagar quase todas as despesas do mês

D. Não foi suficiente para pagar as despesas mês

2) No último ano a média de eventualidades financeiras foi de:

 A. Não tive nenhum eventualidade

B. Tive 1 situação eventual

C. Tive em média 3 situações eventuais

D. Tive inúmeras eventualidades

3) Você considera eventualidades financeiras:

A. Não possuo eventualidades, pois tenho um colchão de emergência

B. Perder o emprego

C. Cursos de aprimoramento

D. Troca de alguns bens

4) Em relação aos seus rendimentos qual é o percentual que você possui em empréstimos,

financiamentos e/ou carnês? 

A. Nenhum

B. Até 30%

C. Até 50%

D. Acima de 50%

5) Nos últimos doze meses quantos empréstimos e/ou financiamentos você contraiu? 

A. Nenhum

B. 1 vez

C. 2 vezes

D. Mais de 3 vezes

6) No último ano quantas vezes você utilizou o cheque especial, atrasou pagamentos e/ou utilizou o

rotativo do cartão de crédito? 

A. Nenhum

B. 1 vez

C. 2 vezes

D. Mais de 3 vezes



7) Quantas vezes você já teve seu nome incluído no cadastro restritivo de crédito (SPC, Serasa, etc)? 

A. Nenhum

B. 1 vez

C. 2 vezes

D. Mais de 3 vezes

8) Qual é o período em que você costumo consumir mais?

 A. Não tenho período definido

B. Quando preciso renovar algoB. Quando preciso renovar algo

C. Quando há alguma promoção

D. Quando recebo o salário

9) Nos últimos doze meses quantas vezes você comprou alguma coisa e não utilizou? 

A. Nenhum

B. 1 vez

C. 2 vezes

D. Mais de 3 vezes

10) Qual é o planejamento que você faz para rendimentos extras (13° salário, dividendos, bonificação,

comissão, divisão de lucros, prêmios de participação, etc)

A.Analiso os investimentos de acordo com meus objetivos e meu perfil de investidor
B. Separo uma parcela para pagar algumas contas e coloco o restante na poupança

C. Gasto com algo que desejava

D. Decido somente depois de receber



CONCLUSÃO

Se você selecionou mais a letra A:

Parabéns, você não está endividado! Você possui algum conhecimento sobre educação financeira. Você

está no caminho certo em lidar com o dinheiro. Um pouco mais de dedicação, você poderá alcançar voos

cada vez maiores.

Se você selecionou mais a letra B:

Você comete alguns deslizes em relação as suas finanças pessoais, mas nada tão preocupante. Você

pode estar enfrentando uma situação de endividamento temporária, por conta de algum imprevisto que

está alheio a sua vontade. Porém, é importante buscar conhecimento sobre educação financeira para

entender sobre como organizar o orçamento e não ficar à mercê dos acontecimentos.entender sobre como organizar o orçamento e não ficar à mercê dos acontecimentos.

Se você selecionou mais a letra C:

Seu grau de endividamento é preocupante, é melhor você começar a tomar muito cuidado sobre como

está lidando com suas finanças pessoais. Há muitos imprevisto em sua vida por conta da forma como

você lida com o dinheiro, fazendo com que sempre fique em situação de endividamento.
A forma como você lida com seu orçamento pessoal deve ser revista o mais rápido possível. É muito

importante você refletir sobre as motivações que levam a corriqueira situação de endividamento.

Alguma situação que você esta vivendo no momento, pode estar influenciando como você lida com o

dinheiro.

Se você selecionou mais a letra D:

Você está no grupo dos superendividados e não possui nenhum controle sobre a sua vida financeira.

Com essas atitudes você sempre será refém dos acontecimentos e nunca estará livre do endividamento.

Muito provavelmente, você está escolhendo quais contas deve pagar em detrimento de outras.

Suas dívidas já vivaram uma bola de neve e é muito importante você procurar ajuda especializada para

eliminar suas dívidas. O primeiro passo é fazer um levantamento de todas as dívidas e verificar o quanto

de seus rendimentos será possível direcionar para pagar as dívidas.


