
Educação Financeira Passo a Passo 
ONG Meu Propósito 

Curso: “Planejamento Financeiro e Decisões de Investimentos durante e após a Pandemia” 
Instrutor: Odilon Saturnino 

 
1. Defina e dê exemplos dos seguintes investimentos: 

Investimento Conceito Exemplos Taxa(s) 
 
 
Renda Fixa 
(Emissão Bancária) 
 
 

   

 
 
 
Renda Fixa 
(Crédito Privado) 
 
 
 

   

 
 
 
Títulos Públicos 
 
 
 

   

 
 
 
Ações 
 
 
 

   

 
 
Fundos de 
Investimentos 
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2. Explique a diferença entre títulos de renda fixa e de renda variável. O que os diferencia 
em termos de risco e retorno? 

___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________
___________________________________________________________________________ 
 
3. Faça uma avaliação do título “Tesouro Prefixado com Juros Semestrais 2029”, sabendo 

que seu Valor Nominal é de R$ 1.000,00 e considerando a taxa de juros de mercado (i) no 
valor de 4% ao ano. Seu vencimento será em 2029, ou seja, daqui a 9 anos. Considerando 
a taxa de Juros (J) desse título de 6% ao ano, calcule: 

a) O valor dos Juros (J) semestrais pagos pelo Governo para quem adquirir esse título; 
b) A taxa de juros (i) semestral de mercado; 
c) O período semestral decorrido até o vencimento do título (n). 
d) Em virtude dessas informações, qual o preço (P) justo desse título? 
e) O título está sendo negociado atualmente ao preço de R$ 1.234,06. Vale a pena comprar? 
Justifique. 
 
4. Escolha um dos títulos a seguir, associe a uma de suas opções de investimentos e avalie 

se vale a pena adquirir neste momento. 
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5. Entre os fundos de previdência a seguir, extraídos do site de uma corretora, escolha um 

deles e faça uma simulação, supondo o rendimento anual informado (12M), convertido 
em taxa mensal, livre de inflação, prevista em uma média de 3% ao ano. Calcule: 
a) Valor mensal (estipulado) a ser recebido no período de sua aposentadoria. 
b) Valor inicial a ser acumulado na data de sua aposentadoria para que obtenha o valor 

estimado. 
c) Prazo de hoje até a sua aposentadoria. 
d) Aplicações mensais necessárias para que alcance o montante pretendido na data da 

aposentadoria. 
 

 
 

6. Simulação de Investimento em ações. 
 
Cadastre-se no Simula Bolsa, link http://www.simulabolsa.com.br/login.php. 
 
Inicie com um capital de R$ 1.000 e escolha ações para investimento, justificando a escolha. 
Verifique o retorno obtido em sua carteira, escolhida de acordo com seus próprios critérios. 
 
 
 
 
 

“Grandes coisas têm pequenos começos”. 


