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RESUMO 
 

DIAS, Natasha Cardoso. Educação Financeira Escolar e Educação Fiscal: Uma proposta 

para a sala de aula de matemática da educação básica. 2019. 66f. Monografia (Especialização) 

– Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de 

Especialização em Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

A Educação Financeira Escolar tem se constituído um campo de pesquisa que procura trazer e 

investigar possibilidades de reflexões com os estudantes e professores da Educação Básica 

sobre a aquisição, utilização e distribuição do dinheiro em variados contextos econômicos e 

financeiros, imersos em uma sociedade de consumo, onde as informações, desejos, percepções, 

gostos, influências e atitudes, são geralmente instáveis e se movem a uma velocidade sem 

precedentes. Nesses contextos, se inserem as questões tributárias, que impactam a vida de toda 

a sociedade, influenciando na oferta de saúde, educação, qualidade de vida, consumo, 

preferências, planejamento financeiro, nível de desigualdade social e de poupança de todos os 

cidadãos. Este trabalho consiste no desenvolvimento de um conjunto de catorze tarefas que 

tratam de questões tributárias visando a produção de Ambientes de Educação Financeira 

Escolar na sala de aula de matemática. As tarefas, desenhadas à luz dos princípios da dualidade, 

lente multidisciplinar, conexão didática e convite à reflexão, estão divididas em quatro blocos: 

(i) orçamento financeiro familiar; (ii) introdução aos tributos; (iii) impostômetro; (iv) imposto 

de renda; e foram produzidas a partir de recortes de reportagens, notas fiscais, vídeos, histórias 

em quadrinhos, o simulador do Imposto de Renda da Receita Federal e a calculadora virtual 

Impostômetro. O objetivo principal das tarefas foi o de estimular a reflexão dos alunos sobre a 

realidade na qual estão inseridos, incentivando o exercício da cidadania através de uma 

participação ativa na sociedade enquanto indivíduos preocupados com o bem-estar social. 

Como resultados temos um conjunto de tarefas sobre educação fiscal na perspectiva da 

Educação Financeira Escolar que oferecem subsídios para os professores abordarem o tema em 

suas aulas de matemática a partir das orientações e informações associadas ao material. 

 

Palavras-chave: Educação Financeira Escolar. Educação Fiscal. Tributação. Cidadania. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

ABSTRACT 
 

DIAS, Natasha Cardoso. School Financial Education and Tax Education: A proposal for the 

basic education math classroom. 2019. 66f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, 

Pró-Reitoria de Pós-Graduação, Pesquisa, Extensão e Cultura. Programa de Especialização em 

Educação Matemática, Rio de Janeiro, 2019. 

 

 

School Financial Education has been a field of research that seeks to bring and investigate 

possibilities of reflection with students and teachers of Basic Education about the acquisition, 

use and distribution of money in various economic and financial contexts, immersed in a liquid 

world, where Information, desires, perceptions, likes, influences, and attitudes are generally 

unstable and move at unprecedented speed. These contexts include tax issues that impact the 

life of the whole society, influencing the provision of health, education, quality of life, 

consumption, preferences, financial planning, level of social inequality and savings of all 

citizens. This work consists of the development of a set of fourteen tasks that deal with tax 

issues aiming at the production of School Financial Education Environments in the mathematics 

classroom. The tasks, designed in the light of the principles of duality, multidisciplinary lens, 

didactic connection and invitation to reflection, are divided into four blocks: (i) family financial 

budget; (ii) introduction of taxes; (iii) impostômetro; (iv) income tax, produced from news 

clippings, invoices, videos, comics, the IRS simulator and the impostômetro virtual calculator. 

The main objective of the tasks was to stimulate students' reflection on the reality in which they 

are inserted, encouraging the exercise of citizenship through active participation in society as 

individuals concerned with social welfare. As a result we have a set of tasks on tax education 

from the perspective of School Financial Education that provide subsidies for teachers to 

address the subject in their math classes from the guidance and information associated with the 

material. 

 

Keywords: School Financial Education. Tax education. Taxation. Citizenship.  
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1 INTRODUÇÃO 

 

A Educação Financeira Escolar tem se constituído um campo de pesquisa para 

administradores, economistas, gestores, instituições financeiras, dentre outros agentes. 

Neste trabalho, trataremos da Educação Financeira na perspectiva da Educação 

Matemática, que procura trazer e investigar possibilidades de reflexão com os estudantes 

e professores da Educação Básica, numa dimensão individual, coletiva, política e 

atitudinal, sobre a aquisição, utilização e distribuição do dinheiro em variados contextos 

econômicos e financeiros. Tais contextos envolvem uma sociedade de consumo 

(BAUMAN, 2008), onde as informações, desejos, percepções, gostos, influências e 

atitudes se movem a uma velocidade sem precedentes. Nesses contextos, a questão 

tributária é uma das questões que impactam a vida de toda a sociedade, influenciando na 

oferta de saúde, educação, qualidade de vida, consumo, preferências, planejamento 

financeiro, nível de desigualdade social e nível de poupança de todos os cidadãos. 

Um exemplo que evidencia o impacto de questões tributárias no orçamento 

familiar é o aumento de 18% para 32% no ICMS embutido no serviço de energia elétrica 

que o estado do Rio de Janeiro sofreu no começo de 2019. Um outro exemplo são as 

despesas sazonais, em sua maioria decorrentes de tributos: dados informados pelo SPC 

Brasil1 em 2019 apontam que apenas 9% da população consegue pagar as despesas 

sazonais do começo do ano – IPTU, IPVA, Imposto de Renda, materiais escolares – com 

seus próprios rendimentos. 

Nessas circunstâncias, consumir com responsabilidade, planejar e controlar o 

orçamento doméstico são ações essenciais para evitar o endividamento de famílias e a 

Educação Financeira está diretamente atrelada à Educação Fiscal, temática que vem 

sendo discutida no Brasil há mais de vinte anos. 

Entendemos que pensar em tributos não significa apenas saber o quanto se paga, 

como se paga, com qual finalidade o dinheiro é usado. É, além disso, refletir sobre como 

um povo quer usar os seus recursos para definir que tamanho de Estado quer ter. Assim, 

nossa posição é que não considerar os impostos na Educação Financeira é ignorar 

escolhas sociais, nível e tipo de educação pública, a qualidade da saúde pública, a 

capacidade de se fazer negócios, a gratuidade da educação superior, as contrapartidas 

                                                           
1 Somente 9% dos brasileiros conseguem pagar despesas de início de ano com o que recebem, mostra 

levantamento da CNDL/SPC Brasil, 2019. Pesquisa disponível em www.spcbrasil.org.br. Acesso em 10 

mar 2019. 



 
 

dessa oferta, a fiscalização na sua utilização, dentre outros aspectos econômicos, 

financeiros e sociais. 

Um país forte, que oferece serviços públicos de qualidade ao seu povo, precisa 

de uma malha fiscal e tributária que seja compatível com as escolhas desses serviços, e 

do nível e oferta dos mesmos. Essa talvez seja a maior contribuição desse trabalho: 

convidar à reflexão e ao posicionamento sobre uma questão central: o que queremos do 

Estado como Povo que trabalha e paga impostos, e de onde virá o dinheiro para o tamanho 

das nossas vontades e escolhas? 

Por isso defendemos tácita e explicitamente que dentre os tópicos mais 

relevantes no contexto da Educação Financeira os tributos merecem destaque, afinal 

grande parcela dos ganhos da maior parte da população brasileira é destinada a impostos, 

taxas e contribuições sociais. Conhecer os tributos cobrados pelo governo, compreender 

como os recursos financeiros recolhidos são revertidos em serviços públicos básicos e 

acompanhar estes investimentos são ações que constituem o exercício da cidadania e 

devem ser estimuladas desde a juventude. 

Assim, o objetivo deste trabalho é apresentar uma proposta de educação fiscal a 

partir de um conjunto de catorze tarefas que tratam de questões tributárias visando a 

produção de Ambientes de Educação Financeira Escolar na sala de aula de matemática.  

Esse conjunto de tarefas, as quais estão prontas para serem usadas em sala de 

aula, ou adaptadas pelo professor conforme lhe convier, tratam de educação fiscal na 

perspectiva da Educação Financeira Escolar (SILVA; POWEL, 2013). O trabalho também 

busca oferecer subsídios para os professores abordarem o tema em suas aulas de 

matemática a partir das orientações e informações associadas ao material.  

As tarefas, desenhadas à luz dos princípios da dualidade, lente multidisciplinar, 

conexão didática e convite à reflexão, conforme Muniz (2016a, 2016b), estão divididas 

em quatro blocos: (i) orçamento financeiro familiar; (ii) introdução aos tributos; (iii) 

impostômetro; (iv) imposto de renda. Elas foram produzidas a partir de recortes de 

reportagens, notas fiscais, vídeos, histórias em quadrinhos, o simulador do Imposto de 

Renda da Receita Federal e a calculadora virtual Impostômetro.  

O objetivo principal das tarefas foi o de estimular a reflexão dos alunos sobre a 

realidade na qual estão inseridos, incentivando o exercício da cidadania através de uma 

participação ativa na sociedade enquanto indivíduos preocupados com o bem-estar social. 

O texto apresenta na sequência as justificativas para o tema, seguida de algumas 

concepções sobre educação financeira, educação financeira escolar, incluindo orientações 



 
 

sobre essa temática pelos principais documentos que norteiam a Educação Básica: 

Parâmetros Curriculares Nacionais (PCNs) e a Base Nacional Curricular Comum 

(BNCC). 

Abordamos em seguida, no Capítulo 4, algumas características da Carga 

Tributária no Brasil, em especial as que tem relação direta com os conceitos e contextos 

utilizados como pano de fundo para a elaboração das tarefas.  

No Capítulo 5, uma síntese do que entendemos por educação fiscal e quais as 

principais iniciativas e recomendações existente no contexto brasileiro. Em seguida, no 

Capítulo 6, informamos nossos pressupostos metodológicos, com ênfase para o design 

das tarefas, e as descrições das tarefas, incluindo orientações sobre a utilização das 

mesmas. 

Finalizamos com as considerações finais, reforçando que a Educação Fiscal é 

uma importante fonte de situações para a construção da cidadania, na medida que pode 

convidar o estudante a refletir sobre os motivos dos tributos, a importância de sua 

utilização com eficiência e do grande valor e responsabilidade que devem ter as escolhas 

de um povo que balizam essa utilização. 

 

 

 

 



 
 

2 DISCUSSÃO SOBRE TRIBUTOS 

A partir do século XIX, com os adventos da Revolução Industrial, o mundo 

progrediu com crescente entusiasmo. Em consonância com a expansão fabril, a ciência 

despontou oferecendo tecnologia de ponta para a maior parte das necessidades humanas: 

a saúde foi amplamente modernizada, novos modelos de construção civil foram 

desenvolvidos, os potenciais da eletricidade foram e ainda são largamente explorados, os 

meios de transporte e locomoção se renovaram e expandiram tanto que levaram o homem 

ao espaço. 

Com grande facilidade e conforto, são tantas e tão diversas as produções 

humanas que os interesses da sociedade se converteram da segurança do bem estar 

coletivo para a busca da felicidade individual. Para o indivíduo do mundo contemporâneo, 

os benefícios que importam são os que atendem a suas necessidades pessoais 

momentâneas, atribuindo pouca relevância ao impacto de suas ações no meio coletivo a 

curto ou longo prazo. É o que aponta o sociólogo polonês Zygmunt Bauman (2008) sobre 

a efemeridade nas sociedades pós-modernas. A incapacidade de manter uma forma sólida 

permite que se resuma a fluidez dos ímpetos individuais ao termo “líquido”. O sociólogo 

traduz a atualidade como um mundo líquido, no qual vínculos e produtos são 

abundantemente consumidos e, com a mesma naturalidade, abandonados, em busca do 

consumo de novos. 

Assim, uma primeira justificativa para abordar educação fiscal para a produção 

de Ambientes de Educação Financeira Escolar (AEFE) é o contexto econômico em que 

vivemos. Toda sociedade usa tributos. Cada povo constrói, junto com seus governantes, 

com graus variados de participação e concordância o quanto se paga de imposto e como 

se distribui para o povo esse imposto pago. 

Outra justificativa, talvez a mais importante, é a importância dos tributos para os 

objetivos da República Federativa do Brasil, quais sejam: construir uma sociedade livre, 

justa e solidária; garantir o desenvolvimento nacional; erradicar a pobreza e a 

marginalização; reduzir as desigualdades sociais e regionais; promover o bem de todos, 

sem preconceitos de origem, raça, sexo, cor, idade e quaisquer outras formas de 

discriminação, conforme a Constituição Federal de 1988, em seu artigo terceiro.  

Para realizar tais objetivos os governantes desenvolvem políticas públicas, que 

segundo a Receita Federal são ações coordenadas entre os três níveis de governo que 

objetivam atingir os objetivos da República. São com os tributos que os governos 

realizam políticas públicas, tanto as que mantém os serviços públicos (saúde, educação, 



 
 

segurança, etc) como as que produzem desenvolvimento (tais como urbanização, 

saneamento básico, desenvolvimento científico, bolsas de estudo para pesquisa, estímulo 

a produção de tecnologia; ações de preservação do meio ambiente, etc).  

Assim, refletir sobre tributos é oferecer a um povo, já na educação básica, as 

possibilidades de entender o papel, o tamanho e a responsabilidade do Estado, e contribuir 

para que consiga lutar e defender seus direitos, ainda que eventuais governos possam 

caminhar em direções contrárias a esses objetivos da república.  

Uma terceira justificativa é que a questão tributária impacta, indelevelmente a 

vida financeira das pessoas, do orçamento doméstico, ao consumo e nível de poupança. 

Se os impostos aumentam, menos dinheiro sobra para o orçamento. E se os impostos não 

são empregados e retornados para a oferta de serviços públicos de qualidade, há uma 

dupla redução no orçamento, tanto no dinheiro que se tem, quanto naquele que se gasta 

para complementar ou substituir o serviço público que deixou de ser prestado ou que é 

prestado com qualidade aquém do que deveria ser minimamente aceitável.  

No Brasil, por exemplo, a situação financeira da maioria da população é instável 

(SPC BRASIL, 2019). Além das diversas crises, da alta desigualdade social, do marketing 

excessivo, dos baixos salários, da redução de direitos assistenciais para os quais se pagou 

e caro, da assimetria na cobrança de tributos e dos padrões de felicidade frequentemente 

associados ao alto poder de compra, muitas famílias não sabem como administrar suas 

rendas e se envolvem em dívidas, alimentando os variados programas de crédito 

oferecidos a todas as classes econômicas. A resultante dessa mise-en-scène é uma 

sociedade economicamente doente. 

Segundo dados fornecidos pelo Serviço de Proteção ao Crédito – SPC Brasil em 

fevereiro de 2018, cerca de 60 milhões de brasileiros estavam inadimplentes, a maioria 

pertencente a classes menos favorecidas. O estudo aponta que cerca de metade dos 

entrevistados vive ou já viveu uma situação de restrição de crédito. De acordo com o 

Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada – IPEA, o endividamento compromete 

significativamente a renda das famílias. Nos últimos dois anos, quando analisado 

proporcionalmente à renda anual, o índice de endividamento chegou a mais de 40%. 

As tradicionais e conhecidas formas de lidar com o mundo não funcionam mais. 

As novas formas, que substituiriam as antigas, ainda estão em experimentação. Apagamos 

incêndios a cada crise que enfrentamos. E as crises também estão líquidas: uma nova 

apaga a memória da anterior com facilidade. 



 
 

Em decorrência deste panorama, encontrado também em outros países 

emergentes, iniciativas nacionais e internacionais começaram a ser desenvolvidas com 

objetivo de educar financeiramente os indivíduos e apontar alguns resultados importantes 

neste cenário, com destaque para o documento “Recomendações sobre os princípios e 

boas práticas para a Educação Financeira” da Organização para a Cooperação e 

Desenvolvimento Econômico – OCDE. No Brasil, a discussão também tem avançado e 

há diversos materiais disponíveis, desenvolvidos por educadores, pesquisadores, 

instituições financeiras e pela Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF. 

Além das justificativas apresentadas, temos um quarto motivo para abordagem 

dessa temática: a educação fiscal é uma demanda da BNCC, na medida que entender 

contextos econômicos, incluindo aqueles ligados a aspectos matemáticos, está presente 

várias habilidades desejadas por esse documento. Conteúdos como porcentagem, 

números racionais, taxas de crescimento, gráficos, funções, progressões estão associados 

a contextos econômicos e financeiros, sendo a educação financeira constantemente 

mencionada como fator integrador. 

Vale mencionar, dado o tipo de espaço e público a que se destina esse trabalho, 

que a Educação Financeira conectada à Educação Fiscal aqui tratada, abordada e 

defendida, vai além dos conteúdos da Matemática Financeira presente no currículo de 

matemática das escolas, incluindo as novas orientações da BNCC. A Matemática 

Financeira consiste em um conjunto de ferramentas matemáticas aplicadas às situações 

econômico-financeiras.  

A Educação Financeira se utiliza desses instrumentos matemáticos, mas também 

de aspectos não matemáticos, dentre eles os comportamentais, sociais, culturais e 

econômicos (MUNIZ, 2016), com objetivo de proporcionar e estimular a reflexão de 

indivíduos sobre questões socioeconômicas de seu cotidiano, de modo que possam tomar 

suas decisões financeiras com consciência. Educar financeiramente significa, portanto, 

formar cidadãos questionadores e autônomos. 

É com este olhar que este trabalho tem por objetivo geral contribuir para 

formação de alunos da Educação Básica, através de um conjunto de atividades e tarefas 

voltadas para educação fiscal e financeira. 

Para isso, apresentaremos no próximo capítulo algumas concepções de educação 

financeira e em que termos estamos considerando a Educação Financeira Escolar na qual 

a Educação Fiscal presente nas tarefas se apoia. 

 



 
 

3 UM PANORAMA DA EDUCAÇÃO FINANCEIRA NO BRASIL 

 

Neste capítulo buscamos oferecer ao leitor subsídios para compreender nossa 

concepção de uma Educação Financeira que se volta para escola no Brasil. 

 

3.1 O conceito de Educação Financeira Escolar 

De acordo com o Banco Central do Brasil, “A Educação Financeira é o processo 

mediante o qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua compreensão dos conceitos 

e produtos financeiros” (BANCO CENTRAL DO BRASIL, 2010, não paginado). 

Para ENEF,  

a educação financeira tem um papel fundamental ao desenvolver competências 

que permitem consumir, poupar e investir de forma responsável e consciente, 

propiciando uma base mais segura para o desenvolvimento do país. (BRASIL, 

c2017b, não paginado) 

 

Para Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico (OCDE), 

educação financeira é o 

processo mediante a qual os indivíduos e as sociedades melhoram sua 

compreensão dos conceitos e dos produtos financeiros, de maneira que, com 

informação, formação e orientação clara adquiram os valores e as 

competências necessárias para se tornarem conscientes das oportunidades e 

dos riscos neles envolvidos e, então, façam escolhas bem informados, saibam 

onde procurar ajuda, adotem outras ações que melhorem o seu bem estar. 

(OCDE, 2005, não paginado) 

 

Segundo o pesquisador André Saito, 

A Educação Financeira pode ser entendida como um processo de transmissão 

de conhecimento que permite o aprimoramento da capacidade financeira dos 

indivíduos, de modo que estes possam tomar decisões fundamentadas e 

seguras, tornando-se mais integrados à sociedade, com uma postura pró-ativa 

na busca de seu bem-estar. (SAITO, 2007, p. 20-21) 

 

Há iniciativas em todo o mundo com objetivo de inserir a Educação Financeira 

como tema transversal nas escolas, desde o Ensino Fundamental. Muitas ações foram 

colocadas em prática: estratégias nacionais foram desenvolvidas, grupos de pesquisa 

foram criados em universidades, eventos nacionais e internacionais foram realizados, 

atividades pedagógicas foram elaboradas e diversos trabalhos a nível de graduação e pós-

graduação foram defendidos. 

Entretanto, apesar de um crescente número de artigos buscar debater o tema, “as 

definições de uma educação financeira que se volta para escola não são claramente 

apresentadas”, aponta Muniz (2016b, p. 80). 



 
 

Alguns países – como Inglaterra, Nova Zelândia, Estados Unidos, México, 

Colômbia e Índia – já disponibilizaram suas estratégias nacionais. Em muitos casos, 

contudo, não são educadores os profissionais responsáveis por esta demanda. Segundo 

Silva e Powell (2015), 

o currículo existente não foi construído apenas para atender aos interesses da 

escola, mas para atender também a outros interesses, como os das instituições 

financeiras interessadas em formar futuros consumidores para seus produtos 

financeiros. (SILVA; POWELL, 2015, p. 4) 

 

O trabalho de Britto (2012) propõe uma reflexão sobre o papel da Educação 

Financeira na formação crítica do indivíduo, indicando uma preocupação com as 

prescrições ideológicas de propostas de Educação Financeira. O autor ressalta como 

efeito colateral 

tratar indivíduos ao mesmo tempo como mercadorias e consumidores. Ao, 

“melhor qualificá-los” para que possam cuidar de suas finanças pessoais, 

dentre outras coisas, acaba contribuindo para que utilizem de modo mais 

consciente, e com informação qualificada, produtos financeiros, mas 

principalmente, potencializa sua capacidade de consumir produtos financeiros. 

(BRITTO, 2012, p. 27) 

 

Neste sentido, a Educação Financeira que se volta para escola deve ser abordada 

a partir de atividades que levem os estudantes à reflexão, de modo que avaliem situações 

e problemas e sejam capazes de tomar suas próprias decisões. O objetivo não é ditar regras 

no trato com o dinheiro ou determinar como os alunos devem agir perante as Situações 

Econômico-Financeiras (SEF), mas estimular o pensamento crítico, de modo que cada 

indivíduo possa desenvolver sua capacidade argumentativa e suas estratégias de ação 

(MUNIZ, 2016b). 

Buscamos desenvolver este trabalho tendo em vista as ideias acima apresentadas 

e o princípio da conexão didática de Muniz (2016c), que estão em consonância com o 

conceito de Educação Financeira Escolar apresentado por Silva e Powell (2013): 

A Educação Financeira Escolar constitui-se de um conjunto de informações 

através do qual os estudantes são introduzidos no universo do dinheiro e 

estimulados a produzir uma compreensão sobre finanças e economia, através 

de um processo de ensino, que os torne aptos a analisar, fazer julgamentos 

fundamentados, tomar decisões e ter posições críticas sobre questões 

financeiras que envolvam sua vida pessoal, familiar e da sociedade em que 

vivem. (SILVA; POWELL, 2013, p. 12-13) 

 

 

 



 
 

3.2 As diretrizes nacionais e a Educação Financeira 

A Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional em vigor – LDB 9394/1996 

– prevê no artigo 1, parágrafo 2, que “A educação escolar deverá vincular-se ao mundo 

do trabalho e à prática social.” (BRASIL, 1996). Isto é, os alunos devem ser preparados 

para o trabalho e educados para vida em sociedade e para o exercício da cidadania. 

Os Parâmetros Curriculares Nacionais – PCNs de Matemática enfatizam a 

participação crítica e a autonomia dos alunos na construção da cidadania. Sinalizam, 

ainda, “a importância do estabelecimento de conexões da Matemática com os conteúdos 

relacionados aos Temas Transversais: Ética, Pluralidade Cultural, Orientação Sexual, 

Meio Ambiente, Saúde, Trabalho e Consumo” (BRASIL, 1998, p. 15). 

Criada em 2010, a Estratégia Nacional de Educação Financeira – ENEF é uma 

iniciativa do governo federal brasileiro, instituída como política de Estado de caráter 

permanente que visa contribuir para o fortalecimento da cidadania, através de estratégias 

e atividades que contribuam para tomada de decisões financeiras mais conscientes e 

autônomas. De acordo com o endereço eletrônico da iniciativa, “As ações da ENEF são 

compostas pelos programas transversais e setoriais, coordenados de forma centralizada, 

mas executados de modo descentralizado” (BRASIL, c2017b, não paginado). 

A ENEF criou um Programa de Educação Financeira nas Escolas, através do 

qual foram desenvolvidos materiais didáticos para os dois ciclos do Ensino Fundamental 

e para o Ensino Médio. Todas as publicações – com caderno de atividades, versão para 

alunos e para professores – estão disponíveis no endereço eletrônico da ENEF 

gratuitamente para download, bem como diversas informações sobre assuntos como 

consumo, investimentos, direitos e deveres do cidadão, previdência, crédito, 

planejamento financeiro, seguros e poupança. No mesmo endereço eletrônico, estão 

disponíveis cursos à distância na Plataforma de Educação Financeira. Os cursos são 

gratuitos e, em sua maioria, tem os jovens como público-alvo. Alguns também são 

voltados para educadores e o principal objetivo é oferecer insumos e propostas que 

possam contribuir para educação financeira nas escolas. 

A Base Nacional Curricular Comum (BNCC), aprovada em dezembro de 2017, 

aponta a Educação Financeira como um dos temas transversais que devem ser trabalhados 

a partir do final do primeiro ciclo do Ensino Fundamental. Segundo a BNCC (BRASIL, 

2017a), a unidade temática “Números” contempla, dentre outras questões, tópicos como 

inflação, tributos e algumas questões não necessariamente matemáticas relativas a 

trabalho e dinheiro. 



 
 

Outro aspecto a ser considerado nessa unidade temática é o estudo de conceitos 

básicos de economia e finanças, visando à educação financeira dos alunos. 

Assim, podem ser discutidos assuntos como taxas de juros, inflação, aplicações 

financeiras (rentabilidade e liquidez de um investimento) e impostos. Essa 

unidade temática favorece um estudo interdisciplinar envolvendo as dimensões 

culturais, sociais, políticas e psicológicas, além da econômica, sobre as 

questões do consumo, trabalho e dinheiro. É possível, por exemplo, 

desenvolver um projeto com a História, visando ao estudo do dinheiro e sua 

função na sociedade, da relação entre dinheiro e tempo, dos impostos em 

sociedades diversas, do consumo em diferentes momentos históricos, 

incluindo estratégias atuais de marketing. Essas questões, além de promover o 

desenvolvimento de competências pessoais e sociais dos alunos, podem se 

constituir em excelentes contextos para as aplicações dos conceitos da 

Matemática Financeira e também proporcionar contextos para ampliar e 

aprofundar esses conceitos. (BRASIL, 2017a, p. 267) 

 

Nos Anos Iniciais, as habilidades sugeridas atreladas à Educação Financeira 

envolvem predominantemente o reconhecimento e alguns cálculos com o sistema 

monetário brasileiro. A partir do 5º ano do Ensino Fundamental, as habilidades que 

envolvem diretamente a Educação Financeira abordam cálculos de porcentagem, 

acréscimo e decréscimo e uma introdução ao sistema de juros, como mostra o Quadro 1. 

Todas estas habilidades estão catalogadas dentro da unidade temática “Números”. Isto 

não exclui, porém, a possibilidade de se trabalhar o tema associado a outros conteúdos ou 

em outros contextos. 

Quadro 1 – Educação Financeira para os anos finais do Ensino Fundamental nas 

habilidades da BNCC 

Ano 

escolar 
Conteúdo Habilidade 

5º ano 
Cálculo de porcentagens e 

representação fracionária 

(EF05MA06) Associar as representações 10%, 25%, 50%, 75% 

e 100% respectivamente à décima parte, quarta parte, metade, 

três quartos e um inteiro, para calcular porcentagens, utilizando 

estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, em contextos 

de educação financeira, entre outros. 

6º ano 

Cálculo de porcentagens por 

meio de estratégias diversas, 

sem fazer uso da “regra de 

três” 

(EF06MA13) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

porcentagens, com base na ideia de proporcionalidade, sem fazer 

uso da “regra de três”, utilizando estratégias pessoais, cálculo 

mental e calculadora, em contextos de educação financeira, entre 

outros. 

7º ano 

Cálculo de porcentagens e 

de acréscimos e decréscimos 

simples 

(EF07MA02) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

porcentagens, como os que lidam com acréscimos e decréscimos 

simples, utilizando estratégias pessoais, cálculo mental e 

calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

9º ano 

Porcentagens: problemas 

que envolvem cálculo de 

percentuais sucessivos 

(EF09MA05) Resolver e elaborar problemas que envolvam 

porcentagens, com a ideia de aplicação de percentuais sucessivos 

e a determinação das taxas percentuais, preferencialmente com o 

uso de tecnologias digitais, no contexto da educação financeira. 

Fonte: (BRASIL, 2017a) 

 

Muniz (2016a; 2016b) aponta que a Educação Financeira está presente não 

apenas nos conteúdos de matemática, mas envolve também outras áreas, como filosofia, 



 
 

sociologia, geografia, história e psicologia. O autor ressalta a importância de aliar 

aspectos matemáticos e não matemáticos quando se trata de Educação Financeira, 

justificando a transversalidade e interdisciplinaridade do tema, baseado no princípio da 

lente multidisciplinar (MUNIZ, 2016c). 

De acordo com as diretrizes supracitadas, destacamos a possibilidade de abordar 

Educação Financeira nas aulas de Matemática dos Anos Finais do Ensino Fundamental a 

partir de atividades atreladas à tributação, temática escolhida como foco deste trabalho. 

Matematicamente, o assunto está diretamente vinculado ao cálculo de percentuais e ao 

conceito de proporcionalidade – uma das ideias fundamentais da matemática – e, por isso, 

sua abordagem nas aulas de matemática se justifica. Cabe ressaltar, ainda, a grande 

importância do estudo de tributos por duas razões: a volumosa carga tributária praticada 

no Brasil e o impacto que esta carga causa no orçamento financeiro familiar. 

 

  



 
 

4 CARGA TRIBUTÁRIA NO BRASIL 

 

É função do governo prover serviços básicos para a população, como saúde, 

educação, saneamento básico e segurança. A arrecadação de tributos “é responsável pela 

maioria da receita pública que mantém a administração governamental de recursos 

financeiros para a realização de seus fins” (LIMA, 2009, p. 30). 

De acordo com o Código Tributário Nacional2, os tributos podem ser 

classificados como impostos, taxas e contribuições de melhoria. O Código prevê, ainda, 

a possibilidade de incidência de contribuições sociais e profissionais (sindical, para 

previdência social, para fundo de assistência, para o Fundo de Garantia do Tempo de 

Serviço, dentre outras). Vejamos brevemente o que são impostos, taxas e contribuições 

de melhoria. 

Os impostos são percentuais cobrados sobre patrimônios (IPTU, ITBI, ITR, 

IPVA), renda (IR), circulação de mercadorias (ICMS, IPI), contratação de serviços (ISS), 

operações financeiras (IOF), dentre outros. O valor arrecadado em impostos não é 

revertido diretamente para o contribuinte, mas em serviços básicos para a população como 

um todo, sendo o governo o responsável pela distribuição e direcionamento dos 

investimentos para cada segmento – saúde, educação, segurança, etc. 

Nem tudo que chamamos de taxa são tributos. As taxas tributárias são cobradas 

mediante serviço específico e divisível prestado pelo governo diretamente ao 

contribuinte. Alguns exemplos são os documentos emitidos por órgãos públicos, como 

prefeituras e os departamentos de trânsito estaduais e taxa de coleta de lixo. 

Segundo o Código Tributário Nacional, a contribuição de melhoria é cobrada 

com objetivo de repor o custo de obras públicas que resulte em valorização imobiliária. 

O proprietário deve pagar esta contribuição em decorrência do enriquecimento gerado 

pela valorização imobiliária a partir de uma obra realizada pelo governo municipal, 

estadual ou federal. 

 

 

                                                           
2 O Código Tributário Nacional pode ser acessado no portal eletrônico da Casa Civil. Disponível em 

<http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/l5172.htm>. Acesso em 26 mai 2019. 



 
 

4.1 A devolução de tributos em serviços: um problema  

O Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT) entende carga 

tributária como o percentual que representa a relação entre a arrecadação total de tributos 

de todas esferas governamentais do país em um ano e o Produto Interno Bruto (PIB) do 

mesmo. 

Com objetivo de identificar e comparar as melhorias proporcionadas por 

políticas públicas em diversos países do mundo, alguns índices foram criados e são 

analisados anualmente, buscando o desenvolvimento das sociedades. Um deles é o Índice 

de Desenvolvimento Humano (IDH) que, também de acordo com o IBPT, é uma medida 

comparativa do bem-estar de uma população (levando em consideração riqueza, 

alfabetização, educação, esperança de vida, natalidade, dentre outros fatores). Já o Índice 

de Retorno de Bem Estar à Sociedade (IRBES) busca apresentar o retorno dos valores 

arrecadados em tributos à população. 

Uma pesquisa realizada em 2015 pelo IBPT3, levando em consideração dados 

de 2013, mostra a posição do Brasil de acordo com estes índices, quando comparado a 

outros países. Para esta pesquisa, foram utilizados dois parâmetros: a Carga Tributária 

(CT) e o Índice de Desenvolvimento Humano (IDH). 

 

Figura 1 – Carga Tributária brasileira de 2013 

 

Fonte: Cálculo do IRBES, IBPT, maio 2015. Acesso em 20 mai 2019. 

 

Em 2018, o Tesouro Nacional estimou a carga tributária (em relação ao PIB) em 

33,58%. De acordo com o Relatório de Desenvolvimento Humano 20184 divulgado pelo 

                                                           
3 Disponível em <http://ibpt.impostometro.s3.amazonaws.com/Arquivos/06%2BIRBES%2B2015.pdf>. 

Acesso em 24 mai 19. 
4 Disponível em www.br.undp.org. Acesso em 11 ago 2019. 



 
 

Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento (Pnud), o Brasil apresentou 

aumento no IDH de apenas 0,001 nos períodos de 2015 para 2016 e de 2016 para 2017, 

como mostra a Tabela 1, ocupando a posição 79ª no ranking mundial. 

 

Tabela 1 – IDH dos últimos anos divulgado pelo Pnud a partir do Relatório de 

Desenvolvimento Humano 

Ano 2010 2012 2014 2015 2016 2017 

IDH do Brasil 0,727 0,736 0,752 0,757 0,758 0,759 
Fonte: http://www.br.undp.org/content/brazil/pt/home/library/idh/relatorios-de-desenvolvimento-humano/ 

relatorio-do-desenvolvimento-humano-2018.html. Acesso em 11 ago 2019. 

 

A partir destas informações e do número expressivo de reportagens 

frequentemente veiculadas percebemos que, apesar de estar entre as dez maiores 

economias do mundo, não apresenta mudanças expressivas nos últimos anos no que se 

refere à qualidade de vida dos brasileiros. 

É urgente conscientizar os brasileiros sobre a importância do acompanhamento 

da prestação de contas do governo. A qualidade da informação tributária que chega ao 

cidadão influencia em seu desempenho efetivo da cidadania, que deve fiscalizar “a 

Administração Pública através das ferramentas disponíveis (...) para uma maior eficácia 

na gestão fiscal” (BARROS, 2015, p. 21). 

 

4.2 Acompanhando a prestação de contas: uma possibilidade. 

Em uma iniciativa do IBPT e da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), o 

Impostômetro tem por objetivo apresentar gratuitamente uma estimativa do montante de 

tributos arrecadados no Brasil. É possível acompanhar pelo endereço eletrônico os 

tributos totais recolhidos, além das arrecadações estaduais e municipais ou por categoria 

tributária. 

Os somatórios apresentados são organizados da seguinte forma: Brasil 

(arrecadação de tributos federais, estaduais e municipais), União (arrecadação de tributos 

federais), Estado (arrecadação no Estado de tributos federais, estaduais e municipais), 

Município (arrecadação de tributos municipais) e Capital (arrecadação de tributos 

municipais). O quantitativo populacional se baseia em dados do IBGE e do FINBRA – 

da Secretaria do Tesouro Nacional. 

Os valores apresentados pelo Impostômetro são atualizados a cada instante e a 

calculadora virtual considera todo tipo de tributos: taxas, impostos e contribuições. De 



 
 

acordo com as informações do endereço eletrônico, a metodologia utilizada considera 

dados e informações disponibilizados por diversos órgãos, como mostra o quadro a 

seguir. 

Quadro 2 – Órgãos consultados pelo Impostômetro para o cálculo do total de 

tributos pagos no Brasil 

Arrecadações Órgãos consultados 

Federal 

 Receita Federal do Brasil 

 Secretaria do Tesouro Nacional 

 Caixa Econômica Federal 

 Tribunal de Contas da União 

 Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística – IBGE 

Estaduais e do 

Distrito Federal 

 Conselho Nacional de Política Fazendária – CONFAZ 

 Secretarias Estaduais de Fazenda 

 Tribunais de Contas dos Estados 

 Secretaria do Tesouro Nacional do Ministério da 

Fazenda 

Municipais 

 Secretaria do Tesouro Nacional 

 Tribunais de Contas do Estado 

 Divulgações municipais, em consonância com a Lei de 

Responsabilidade Fiscal 

Fonte: https://impostometro.com.br/home/metodologiaimpostometro. Acesso em 19 abr 2019. 

 

Para fins de estimativa dos valores ainda não divulgados pelos órgãos acima, 

o Impostômetro utiliza os dados de arrecadação do igual período do ano 

anterior, atualizados com o índice de crescimento médio de cada tributo dos 

três anos imediatamente anteriores. As projeções das arrecadações futuras são 

também feitas com base no crescimento médio dos tributos, nos três anos 

imediatamente anteriores, com ajustes de acordo com as sazonalidades. (IBPT, 

2019, não paginado) 

 

Com objetivo de prestar contas dos gastos públicos, o Ministério da 

Transparência e Controladoria-Geral da União criou, em 2004, o Portal da Transparência. 

O portal eletrônico consiste em um espaço onde o cidadão pode encontrar diversas 

informações sobre a gestão pública do Brasil e acompanhar os investimentos feitos pelo 

governo. O sítio eletrônico apresenta as informações através de gráficos, painéis e 

consultas detalhadas e dispõe de alguns recursos como mecanismo de busca, integração 

com redes sociais, adequação a plataformas móveis, dentre outros. 

A partir destas ferramentas, é possível investigar, acompanhar e reivindicar os 

investimentos realizados pelo governo com a arrecadação de tributos, proporcionando 

que o cidadão participe ativamente do funcionamento dos instrumentos de controle social 

e fiscal e, assim, possa cobrar melhorias de seus governantes. 



 
 

Provocar discussões acerca desta temática é, portanto, fundamental para 

conscientizar e estimular o exercício da cidadania nos jovens e na sociedade em geral. É 

neste sentido que a Educação Fiscal busca intervir.  



 
 

5 A EDUCAÇÃO FISCAL NO BRASIL 

 

De acordo com o Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF, 

A Educação Fiscal visa à construção de uma consciência voltada ao exercício 

da cidadania, objetivando e propiciando a participação do cidadão no 

funcionamento e aperfeiçoamento dos instrumentos de controle social e fiscal 

do Estado. (BRASIL, 2015, p. 6) 

 

O principal objetivo da Educação Fiscal é promover ações que estimulem os 

indivíduos a (i) conhecerem os diferentes tipos de tributos; (ii) investigarem como eles 

são revertidos em serviços públicos básicos para a população e em políticas públicas com 

intuito de reduzir a desigualdade social, tornando a sociedade mais justa. 

No Brasil, existem iniciativas com objetivo de difundir a Educação Fiscal entre 

os cidadãos. O Programa Nacional de Educação Fiscal – PNEF é uma ação educacional 

que surgiu em 1996 e se tornou um programa nacional em 1999. O PNEF visa à promoção 

e institucionalização do tema para o efetivo exercício da cidadania, sob responsabilidade 

do Grupo Nacional de Educação Fiscal (GEF), composto por representantes de órgãos 

municipais, estaduais e federais. Cada esfera governamental tem autonomia para 

desenvolver seus projetos, em parceria com as Secretarias da Fazenda, da Educação e da 

Receita Federal. A iniciativa 

alicerça-se na necessidade de compreensão da função socioeconômica do 

tributo, da correta alocação dos recursos públicos, da estrutura e 

funcionamento de uma administração pública pautada por princípios éticos e 

da busca de estratégias e meios para o exercício do controle democrático 

(BRASIL, 2009, p.3) 

 

A resolução nº 07/2010 do Conselho Nacional de Educação do Ministério da 

Educação – CNE/MEC afirma que temas como vida familiar e social, educação para o 

consumo, trabalho e educação fiscal “devem permear o desenvolvimento dos conteúdos 

da base nacional comum e da parte diversificada do currículo” (BRASIL, 2010, p.5). A 

resolução informa ainda que 

os componentes curriculares e as áreas de conhecimento devem articular em 

seus conteúdos (...) a abordagem de temas abrangentes e contemporâneos que 

afetam a vida humana em escala global, regional e local, bem como na esfera 

individual. (BRASIL, 2010, p.5) 

 

Em concordância com esta resolução, o PNEF oferece o Curso de 

Disseminadores de Educação Fiscal – DEF, que conta com quatro módulos teóricos e um 

módulo prático e cujo público-alvo são principalmente os profissionais de educação, além 

de servidores e público em geral. O curso é gratuito, online e tem por objetivo “contribuir 

para a formação permanente do indivíduo, na perspectiva da maior participação social 



 
 

nos processos de geração, aplicação e fiscalização dos recursos públicos” (BRASIL, 

2009, p.3). No último módulo do curso (prático), deve ser elaborado um plano de aula, 

plano de ação ou projeto pedagógico no âmbito da Educação Fiscal. 

Uma parcela significativa dos Estados e alguns municípios brasileiros já contam 

com iniciativas no campo da Educação Fiscal. Cada estado participante possui seu Grupo 

de Educação Fiscal Estadual – GEFE e cada município, o Grupo de Educação Fiscal 

Municipal – GEFM, que trabalham em conjunto com o Grupo Nacional de Educação 

Fiscal – GEF. 

O Estado do Ceará, por exemplo, iniciou atividades relacionadas a esta temática 

em 1997. Em 1998, a Educação Tributária foi inserida no como tema transversal no 

currículo dos anos finais do Ensino Fundamental, no sistema de tele-ensino. O Programa 

de Educação Fiscal – PEF Ceará atualmente trabalha para elaborar e produzir material 

didático-pedagógico e de divulgação, estimular ações que envolvam escolas públicas e 

privadas, e dar ampla divulgação a professores e servidores das escolas do Estado; 

planejar e oferecer cursos, seminários e congressos voltados ao tema; estimular 

campanhas e programas de educação fiscal; dentre muitas outras ações. 

Outro exemplo notável é a prefeitura de Santa Maria, no Rio Grande do Sul, que 

é muito ativa quando o assunto é Educação Fiscal. O Programa Municipal de Educação 

Fiscal do município existe desde 2002 e promove diversas atividades voltadas para 

alunos, professores e a sociedade em geral, permeando esta temática: festivais de teatro e 

música, exposição de histórias em quadrinhos autorais, palestras, oficinas e jogos 

pedagógicos, dentre outros projetos que estimulam a criatividade de estudantes e 

professores da região. Além destas ações, há um informativo periódico, campanhas de 

incentivo fiscal à sociedade em geral e diversos vídeos educativos. Todo material é 

disponibilizado na página virtual da prefeitura. 

Outras instituições de ensino estaduais e municipais também vêm realizando 

atividades em sala de aula em parceria com o PNEF. Alguns pesquisadores (SANTIAGO, 

2010; SILVA, 2011; DUARTE, 2014; ROCHA, 2014) já estudaram o impacto destas 

ações e apontaram resultados significativos nas escolas onde os programas foram 

aplicados. Todas as pesquisas concluíram que a temática em questão é de suma 

importância e é extremamente pertinente no contexto da educação no Brasil. 

Entendemos, portanto, que utilizar a sala de aula como palco para debates e 

reflexões acerca do tema é uma excelente oportunidade para difundir o papel do cidadão 

– de contribuinte e fiscal das arrecadações e gastos públicos – entre os jovens, que 



 
 

representam o presente e o futuro do país. Ainda há muito a ser feito, contudo, dado o 

largo território brasileiro e a ausência de cartilhas ou normativas de ação junto aos alunos. 

Barros (2015) aponta que há “uma quantidade significativa de conhecimento 

produzido sobre Educação Fiscal” (p.79), mas muitos GEFEs apontam dificuldades ao 

dialogar com suas Secretarias de Educação. O autor afirma que 

até 2013, São Paulo foi o único estado brasileiro que efetivamente conseguiu 

incluir a Secretaria de Educação em seu GEFE de forma a apropriar-se da 

metodologia, e da linguagem necessária para a transmissão deste 

conhecimento tanto no ensino fundamental quanto no ensino médio. 

(BARROS, 2015, p.79) 

 

Este trabalho tem por finalidade, portanto, contribuir com um conjunto de tarefas 

para professores da Educação Básica que estejam interessados em começar a inserir 

questões pertinentes à Educação Fiscal em suas aulas, contribuindo para formação fiscal 

de estudantes brasileiros, a partir de reflexões que estimulem a autonomia e a capacidade 

de tomar decisões destes indivíduos no contexto fiscal e financeiro. 

 

  



 
 

6 METODOLOGIA 

 

Neste capítulo abordaremos como as tarefas foram desenvolvidas, os recursos 

utilizados e a descrição das tarefas, com comentários e sugestões para os professores que 

possam se interessar em aplica-las. 

Algumas metas das tarefas desenvolvidas são (i) estimular o desenvolvimento 

do pleno exercício da cidadania; (ii) ampliar a participação de estudantes e da sociedade 

em geral na arrecadação, no acompanhamento dos investimentos e na gestão dos bens 

públicos e de serviços básicos; (iii) encorajar a aproximação do cidadão contribuinte do 

Estado arrecadador e (iv) oferecer subsídios para um planejamento financeiro que leve 

em consideração questões tributárias. 

 

6.1 Design de tarefas 

Após uma revisão da literatura nas áreas da Educação Financeira e da Educação 

Fiscal, este trabalho consiste no desenvolvimento de um conjunto de tarefas. Entendemos 

tarefa como uma ferramenta de medição, que buscam proporcionar questionamentos e 

reflexões aos alunos, a partir da apresentação de um ou mais cenários, possibilitando a 

produção de significados através da promoção de debates e das justificativas apresentadas 

pelos estudantes (MUNIZ, 2016a). 

A finalidade do desenvolvimento destas tarefas é contribuir para sala de aula de 

matemática, com questionamentos que pretendem promover reflexões acerca da realidade 

fiscal e financeira dos brasileiros, estimulando o pleno exercício da cidadania dos 

estudantes, no presente e no futuro, à luz da transversalidade preconizada nos PCNs e nos 

princípios da dualidade, da lente multidisciplinar e do convite à reflexão apresentados por 

Muniz (2016c). 

Sugerimos fortemente, portanto, que sejam promovidos debates antes, durante e 

depois da realização das tarefas. É recomendado também que as tarefas sejam realizadas 

em grupos de dois a seis alunos, visando a troca de ideias e potencializando a 

argumentação crítica. 

As tarefas foram desenvolvidas à luz do design de tarefas apresentado por Muniz 

(2016a). Desta forma, visam: 

(i) oportunizar produção de significados matemáticos, através do registro de 

cálculos, estratégias e soluções para as questões propostas; 



 
 

(ii) oportunizar a produção de significados não matemáticos, observando os 

aspectos comportamentais que influenciam nas escolhas dos estudantes, 

através das justificativas apresentadas; 

(iii) identificar os conhecimentos produzidos ao longo processo. 

 

6.2 Recursos utilizados 

Um crescente número de trabalhos busca debater Educação Financeira na escola, 

especialmente na esfera da Educação Matemática brasileira (MOTTA & ROLIM, 2014). 

O estudo mostrou que a maioria dos trabalhos que utiliza recursos tecnológicos se 

concentra no uso de planilha eletrônicas. 

Buscando uma outra abordagem, este trabalho utilizou três ferramentas: (i) 

vídeos como recursos disparadores, disponíveis em canais do YouTube, como da TV 

Escola e do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), (ii) informações da 

calculadora virtual do Impostômetro e (iii) o simulador virtual5 do Imposto de Renda da 

Secretaria da Receita Federal do Brasil. 

A Secretaria da Receita Federal do Brasil colocou à disposição no endereço 

eletrônico do Ministério da Economia um simulador virtual que visa auxiliar no cálculo 

do Imposto de Renda a ser pago por um cidadão. A ferramenta eletrônica pode ser 

utilizada para simulações reais e hipotéticas. 

Além destes recursos tecnológicos, foram utilizados dados estatísticos de uma 

pesquisa do SPC Brasil, recortes de reportagens e uma história em quadrinhos da Turma 

da Mônica, desenvolvida pela iniciativa Meu Bolso Feliz6, do SPC Brasil, em parceria 

com o autor Maurício de Souza. 

Entendemos que os recursos escolhidos podem ser ferramentas enriquecedoras 

quando levadas para sala de aula. Como são ferramentas gratuitas e acessíveis via internet, 

podem ser exploradas por computadores e dispositivos móveis na própria sala de aula ou 

em laboratórios de informática. 

 

                                                           
5 A Secretaria da Receita Federal do Brasil colocou à disposição no endereço eletrônico do Ministério da 

Economia um simulador virtual que visa auxiliar o cálculo do Imposto de Renda a ser pago por um cidadão. 
6 As histórias em quadrinhos podem ser encontradas no endereço eletrônico da iniciativa: 

https://meubolsofeliz.com.br/artigos-do-mauricio-de-souza/. Acesso em 16 jun 2019. 



 
 

6.3 Descrição das tarefas 

Em um primeiro momento, foi idealizado que este trabalho contemplasse os 

principais tributos cobrados no Brasil, através de tarefas que abarcassem os diversos 

contextos da arrecadação dos mesmos. Porém, são tantas as possibilidades de abordagem 

e discussões sobre o tema que não caberiam neste trabalho. Da mesma forma, não cabe 

aqui a aplicação e análise dos resultados das tarefas propostas. 

Escolhemos, portanto, quatro grandes tópicos, denominados aqui blocos, nos 

quais as catorze tarefas desenvolvidas foram divididas: (i) orçamento financeiro familiar; 

(ii) introdução aos tributos; (iii) impostômetro; (iv) imposto de renda. Todas as tarefas 

estão disponíveis no apêndice deste trabalho. 

No primeiro bloco, o enfoque é o orçamento financeiro familiar e algumas 

questões que interferem diretamente no planejamento financeiro dos brasileiros. 

Escolhemos este tema para o primeiro bloco com objetivo de introduzir discussões acerca 

da Educação Fiscal através da Educação Financeira. Os objetivos e os recursos utilizados 

nas tarefas do primeiro bloco estão descritos na Tabela 2 a seguir. 

 

Tabela 2 – Apresentação das tarefas do Bloco 1, seus objetivos e recursos utilizados 

Bloco 1: Orçamento financeiro familiar 

Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

1.1: Cesta básica 
Promover discussões sobre os principais itens 

da cesta básica consumidos pelos brasileiros. 

História em Quadrinhos da 

iniciativa Meu Bolso Feliz 

1.2: INPC/IPCA: 

pra que serve isso? 

Oferecer uma breve visão sobre inflação e 

poder de compra. 

Vídeo do canal do IBGE no 

YouTube 

1.3: Ih, sujou! E 

agora? 

Estimular discussões e reflexões sobre 

endividamento. 

Gráfico apresentado por 

pesquisa do SPC Brasil 

1.4: Nota fiscal Revelar a existência dos tributos. Exemplos de notas fiscais 

Fonte: autoria própria. 

Na Tarefa 1.1, convidamos os alunos a refletirem sobre os principais itens que 

compõem a cesta básica dos brasileiros, a partir da organização de uma lista de compras 

de supermercado. 



 
 

Figura 2 – Recorte da Tarefa 1.1 

 
Fonte: autoria própria. 

Além de ressaltar a importância de fazer uma lista de compras antes de ir ao 

supermercado, acreditamos que as listas elaboradas pelos alunos serão diferentes, 

independente do contexto onde a tarefa seja aplicada. Buscamos, então, mostrar que cada 

pessoa, e por consequência cada família brasileira, tem prioridades diferentes ao decidir 

quais produtos comprar. 

A Tarefa 1.2 consiste em analisar o Índice Nacional de Preços ao Consumidor7, 

calculado através de pesquisas do IBGE, que estima a variação dos preços da cesta de 

produtos e serviços da população brasileira. Este índice é importante para o cálculo da 

inflação e é um dos fatores que contribui para o cálculo do reajuste do salário mínimo. 

Neste contexto, sugerimos que algumas questões de grande relevância para o 

planejamento financeiro sejam abordadas, como a variação do poder de compra, a 

influência da inflação no reajuste do salário mínimo e como isto influencia, ou deveria 

influenciar, no reajuste de demais salários. 

Embora o Bloco 1 não se configure como uma sequência didática, 

recomendamos que as duas primeiras tarefas sejam aplicadas em sequência, pois um dos 

objetivos da Tarefa 1.1 é oferecer subsídios para a Tarefa 1.2, no que se refere à 

composição da cesta de produtos e serviços dos brasileiros e suas possíveis variações. 

A Tarefa 1.3 propõe questionamentos sobre endividamento e também pode ser 

aplicada em seguida à Tarefa 1.2, caso o professor tenha interesse em estimular discussões 

sobre crises financeiras e inflação. 

                                                           
7 Recomendamos a leitura a seguir para os educadores que se interessarem em aplicar a Tarefa 1.2 e 

desejarem se aprofundar no assunto: https://biblioteca.ibge.gov.br/visualizacao/livros/liv97035.pdf. 

Acesso em 23 jun 2019. 



 
 

Iniciamos a Tarefa 1.3 apresentando um estudo sobre o alto índice de 

endividamento dos brasileiros. Em seguida, questionamos como os alunos se 

comportariam caso estivessem diante de uma situação de endividamento. Esperamos que, 

através do debate, se torne evidente a pluralidade de escolhas e possíveis soluções perante 

este tipo de problemas financeiros. 

Salientamos aqui a importância de que as soluções propostas pelos alunos sejam 

produzidas de maneira autônoma, a partir de reflexões provenientes do diálogo entre 

professor-aluno e, principalmente, aluno-aluno, baseado no princípio do convite à 

reflexão de Muniz (2016c). 

A Tarefa 1.4 apresenta algumas notas fiscais e solicita aos alunos que 

identifiquem os tributos cobrados na compra de tais produtos e calculem o percentual do 

total da compra que corresponde aos tributos. Recomendamos que o uso da calculadora 

seja permitido, pois os principais objetivos são indicar a existência dos tributos, mostrar 

que os valores são diferentes dependendo do produto comprado e possibilitar que os 

alunos sejam capazes de dimensionar os tributos embutidos em compras em geral. 

Figura 3 – Recorte da Tarefa 1.4 

 
Fonte: autoria própria. 

As notas fiscais utilizadas nesta tarefa foram coletadas pessoalmente pela autora 

desta pesquisa. Para que fossem apresentadas neste trabalho, consultamos o endereço 

eletrônico da Secretaria de Estado de Fazenda e Planejamento do Rio de Janeiro8 e 

geramos uma via eletrônica de cada nota. Sugerimos que após a aplicação desta tarefa, 

                                                           
8 Endereço eletrônico para consulta de Nota Fiscal Eletrônica: <www4.fazenda.rj.gov.br/consultaDFe/ 

paginas/consultaChaveAcesso.faces>. Acesso em 24 jun 2019. 



 
 

seja solicitado aos alunos que levem notas fiscais para o próximo encontro, de modo que 

possam fazer o mesmo exercício aplicado a compras de seu cotidiano.  

É possível observar que na grande maioria das notas fiscais, a fonte indicada 

para o cálculo dos tributos cobrados é o IBPT. Por isso, ao final da Tarefa 1.4 sugerimos 

que os alunos pesquisem sobre o Instituto e que, em um próximo momento, seja 

promovido um debate acerca desta pesquisa, culminando na apresentação do IBPT pelo 

professor. 

O segundo bloco tem por objetivo introduzir os estudantes ao mundo dos tributos 

e apresentar as primeiras discussões sobre cidadania. A Tabela 3 abaixo apresenta os 

objetivos e os recursos utilizados em cada uma das três tarefas deste bloco. Em seguida, 

será feita uma breve descrição destas tarefas e algumas sugestões para aplicação na sala 

de aula de matemática. 

Tabela 3 – Apresentação das tarefas do Bloco 2, seus objetivos e recursos utilizados 

Bloco 2: introdução aos tributos 

Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

2.1: Tributos: que 

história é essa? 
Apresentar um panorama sobre os tributos. 

Vídeo do canal da TV Escola no 

YouTube 

2.2: Tipos de 

tributos 

Apresentar os tipos de tributos existentes e as 

esferas governamentais responsáveis por eles. 

Vídeo do canal Política no Papel 

no YouTube e foto de uma conta 

de energia elétrica 

2.3: Burocracia 

tributária para 

empresas brasileiras 

Fomentar discussões sobre a realidade 

burocrática enfrentada pelas empresas 

brasileiras. 

Recorte de reportagens do Portal 

G1 e o Estadão 

Fonte: autoria própria. 

A Tarefa 2.1 apresenta os principais tributos cobrados no Brasil, além do 

contexto histórico da arrecadação de tributos, do papel do Estado enquanto provedor dos 

serviços básicos para população e dos direitos e deveres dos cidadãos, através do vídeo 

utilizado como disparador para o tema. 

Sugerimos que um amplo debate seja promovido entre os alunos após assistirem 

o vídeo, proporcionando espaço de argumentação e reflexão de modo que tenham 

subsídios suficientes para responderem às questões propostas. As perguntas enfocam no 

registro das percepções dos alunos acerca dos temas abordados pelo vídeo, buscando 

diagnosticar os conhecimentos existentes antes de dar início a discussões mais profundas.  

Esta aula introdutória pode ser desenvolvida em parceria com professores de 

sociologia, história e filosofia, dada interdisciplinaridade dos temas abordados. Uma 

abordagem multidisciplinar fundamentaria e engrandeceria o debate, devida riqueza de 

aspectos não matemáticos que poderiam ser ancorados por especialistas nas áreas citadas. 



 
 

A Tarefa 2.2, de cunho mais técnico que a primeira, tem por objetivos ressaltar 

a existência de diferentes tipos de tributos, apresenta-los e estimular a identificação da 

aplicabilidade de cada um em situações cotidianas. Além disso, buscamos mostrar que a 

maior parte dos recursos financeiros das três esferas governamentais são provenientes do 

recolhimento de tributos, pois cada esfera é responsável por um grupo de tributos. 

O vídeo disparador escolhido aborda todas estas questões de maneira didática. 

No entanto, o uso do vídeo é opcional, pois o mesmo conteúdo poderia ser explanado 

pelo professor e os esquemas poderiam ser reproduzidos no quadro ou através de 

ilustrações.  

Aproveitamos que o vídeo exibe uma conta de energia elétrica ao final para 

questionar na tarefa os tributos presentes nesta cobrança. É interessante pedir que os 

alunos levem para esta aula contas de energia elétrica de sua residência, tanto como uma 

alternativa para o uso do vídeo, quanto para que os alunos se identifiquem com o conteúdo 

abordado através um exemplo próximo de seu cotidiano. 

A Tarefa 2.3 tem por objetivo apresentar aos alunos a realidade altamente 

burocrática e dispendiosa de empresas brasileiras quando o assunto é tributação. Para isto, 

utilizamos recortes de reportagens ricas em informações sobre este contexto e fizemos 

questionamentos simples, sobre informações que podem ser encontradas no texto, mas 

que estimulem a reflexão sobre a realidade apresentada. 

O terceiro bloco de tarefas apresenta dados da calculadora virtual Impostômetro 

com objetivo de discutir o volume de tributos recolhidos no Brasil. Para este bloco, foram 

utilizadas como recurso as informações disponíveis no endereço eletrônico da iniciativa, 

como aponta a Tabela 4 a seguir. 
 

Tabela 4 – Apresentação das tarefas do Bloco 3, seus objetivos e recursos utilizados 

Bloco 3: Impostômetro 

Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

3.1: Os impostos no 

Brasil 

Estimular reflexões sobre a demanda de 

trabalho necessária para suprir os gastos com 

tributos. 

Informações disponíveis no 

Impostômetro 

3.2: Quanto vale 

um milhão de reais? 

Incentivar o aluno a identificar a ordem de 

grandeza do montante proveniente da 

arrecadação de tributos no Brasil. 

Informações disponíveis no 

Impostômetro 

3.3: Que estado 

paga mais 

impostos? 

Incentivar discussões sobre a variação no 

percentual de tributos cobrados nos estados 

brasileiros, possibilitando o cálculo da taxa de 

tributação média por contribuinte. 

Informações disponíveis no 

Impostômetro 

Fonte: autoria própria. 



 
 

A Tarefa 3.1 apresenta um gráfico informativo sobre a quantidade de dias 

trabalhados anualmente para pagar tributos. A proposta é discutir, através de uma análise 

matemática das informações fornecidas pelo gráfico, se o tempo gasto para pagar tributos 

no Brasil é adequado. 

A Tarefa 3.2 tem por objetivo identificar a ordem de grandeza do montante 

proveniente da arrecadação de tributos em nosso país. Para isso, no primeiro momento, 

fizemos questionamentos que proporcionam análises comparativas entre as ordens de 

grandeza dos milhares, milhões e bilhões. Em seguida, apresentamos o montante 

arrecadado em tributos no primeiro trimestre de 2019, na ordem dos bilhões. 

Questionamos, então, se mantidas as proporções, qual seria o montante ao final do ano e 

se o total seria suficiente para custear todos os gastos públicos. 

 

Figura 4 – Recorte da Tarefa 3.2 

 
Fonte: autoria própria. 



 
 

Esta tarefa pode ser complementada com apresentação de dados estatísticos, 

reportagens, pesquisas no Portal da Transparência, dentre outras maneiras de analisar 

como o governo vem empregando a verba proveniente de tributos em serviços públicos 

para sociedade. 

A Tarefa 3.3 apresenta o percentual de arrecadação dos seis estados que mais 

recolhem tributos no Brasil. Em seguida, buscamos uma relação entre os percentuais de 

São Paulo, Minas Gerais e Rio de Janeiro com a representatividade percentual dos 

contribuintes de cada um destes estados (pessoas físicas e jurídicas). O objetivo é discutir 

a variação no percentual de tributos cobrados nos três estados brasileiros que arrecadam 

os maiores montantes, possibilitando o cálculo da taxa de tributação média por 

contribuinte. 

Figura 5 – Recorte da Tarefa 3.3 

 
Fonte: autoria própria. 

Esperamos gerar discussões sobre os aspectos que influenciam em uma 

arrecadação de tributos heterogênea entre os estados brasileiros e que os alunos 

apresentem argumentos baseados em informações como densidade demográfica, 

posicionamento geográfico e níveis de desenvolvimento civil e econômico. 

É fundamental incentivar o registro dos cálculos realizados ao longo das tarefas 

deste bloco, de modo que seja possível compreender como os alunos lidam com os 

aspectos matemáticos presentes neste contexto. 

As atividades do Bloco 3 estão centradas no conceito de proporcionalidade, uma 

das ideias fundamentais da matemática (MACHADO, 2015), evidenciando a 

transversalidade da Educação Financeira e da Educação Fiscal nas aulas de Matemática 

e ressaltando o princípio da dualidade (MUNIZ, 2016c). 



 
 

Para o quarto bloco de tarefas, optamos por abordar o Imposto de Renda (IR), 

um importante tributo que demanda planejamento de muitos brasileiros. Este bloco 

consiste em uma breve sequência didática que visa explorar o IR através de situações da 

vida do personagem Marcos e da utilização do simulador virtual da Secretaria da Receita 

Federal. 

Como não caberia neste trabalho tarefas sobre todos tributos, decidimos 

apresentar uma possibilidade de abordagem do IR de modo a inspirar outras 

possibilidades e outras atividades sobre demais tributos. A Tabela 5 a seguir aponta os 

objetivos de cada uma das tarefas desta sequência. 

 

Tabela 5 - Apresentação das tarefas do Bloco 4, seus objetivos e recursos utilizados 

Bloco 4: Imposto de Renda 

Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

4.1: Renda média 

anual 

Promover uma discussão sobre a variação 

salarial e o cálculo da renda média anual de 

um trabalhador. 

- 

4.2: IR, quando 

declarar? 

Induzir o aluno a identificar a renda mínima 

para declarar o Imposto de Renda. 

Simulador virtual do Imposto 

de Renda 

4.3: Analisando 

prós e contras 

Estimular a tomada de decisões a partir da 

análise de benefícios de duas propostas de 

trabalho. 

Pode utilizar o simulador 

virtual do Imposto de Renda 

4.4: Dependentes 
Fomentar o interesse do aluno pelas possíveis 

deduções no Imposto de Renda. 

Simulador virtual do Imposto 

de Renda 

Fonte: autoria própria. 

Na Tarefa 4.1 incentivamos o aluno a encontrar o salário médio de Marcos, a 

partir da variada renda mensal apresentada na tabela. Desejamos estimular a reflexão 

sobre as possíveis rendas de um trabalhador (fixa e variável) e culminar na média como 

um valor representativo no caso da renda variável. 

Na Tarefa 4.2, que talvez seja a principal deste bloco, pedimos que os alunos 

calculem a renda média anual de Marcos de dois anos diferentes e utilizem o simulador 

para calcular o IR referente a estes anos. Em seguida, perguntamos a renda mínima 

necessária para declaração do IR e esperamos que os alunos façam outras simulações e 

utilizem a tabela do item 4 do simulador para responder esta questão. 

Na Tarefa 4.3, apresentamos duas propostas de trabalho e desejamos que os 

alunos defendam uma, apresentando argumentos que justifiquem esta escolha. 

Esperamos, através do debate verbal e do registro dos alunos, estimular uma reflexão 

sobre a ordem de prioridade do salário proposto, dos benefícios oferecidos, da distância 

entre a residência e o trabalho e como a qualidade de vida está aliada a estes fatores. 



 
 

A Tarefa 4.3 foi alocada após o uso do simulador, com objetivo de avaliar a 

importância atribuída ao cálculo do IR no momento da tomada desta decisão, bem como 

se os alunos consideraram necessário utilizar o simulador como ferramenta. 

A Tarefa 4.4 foi criada para mostrar que existem variações no valor a ser pago 

pelo contribuinte, de acordo com possíveis deduções. Aproveitamos este espaço para 

aprofundar o debate sobre a alíquota efetiva, que foi abordada brevemente na Tarefa 4.2. 

As atividades foram organizadas nesta ordem com intuito de construir 

paulatinamente conceitos acerca do Imposto de Renda. O tema, contudo, não foi 

totalmente esgotado por estas tarefas, pois nosso objetivo não é compreender 

profundamente as regras que envolvem o IR, mas reconhecer a existência deste tributo e 

oferecer as noções básicas que um contribuinte precisa. 

As tarefas deste bloco oferecerem reflexões e possibilitam descobertas a partir 

do uso do simulador. Esperamos, com isso, estimular o interesse dos alunos de modo que 

possam fazer simulações futuras e descobrir outras informações explorando a ferramenta 

em questão. 



 
 

7 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

O planejamento financeiro é a principal estratégia para um consumo responsável 

e a organização do orçamento familiar. Os tributos constituem uma porção significativa 

dos gastos de um cidadão e, por isso, devem ser levados em consideração neste 

planejamento. A falta de organização e a ausência de políticas públicas de qualidade 

geram uma realidade problemática e uma população economicamente doente, como 

apresentamos na introdução deste trabalho. 

Problemas sociais e econômicos decorrentes de má gestão pública, de políticas 

públicas ineficientes e da ausência de serviços básicos para grande parte da população 

são questões que afetam a todos os brasileiros, direta ou indiretamente. É papel de todos 

os indivíduos, enquanto cidadãos, lutar por uma sociedade mais justa e democrática. Por 

isso, é fundamental a participação da população nos processos de geração, aplicação e 

fiscalização dos recursos públicos. 

Entendemos que a realidade de uma sociedade pode ser transformada a partir de 

novas estratégias de ação elaboradas a partir de reflexões sobre a realidade atual e é neste 

contexto que a Educação Financeira Escolar e a Educação Fiscal podem contribuir. Ao 

elaborar, registrar e tornar públicas suas estratégias, os alunos produzem novos 

significados (matemáticos e não matemáticos), que são incorporados a sua realidade, 

transformando-a (D’AMBROSIO, 2005). 

De acordo com as diretrizes educacionais estudadas, concluímos que é na sala 

de aula que devem ser desenvolvidas habilidades e construídos saberes para o pleno 

exercício da cidadania. Nesse sentido, esperamos que o conjunto de tarefas proposto neste 

trabalho possa contribuir, provocando o interesse dos alunos pelo mundo dos tributos e 

estimulando sua participação ativa na sociedade, enquanto cidadãos reflexivos e 

preocupados com o meio em que se encontram. Buscamos, ainda, incentivar o 

desenvolvimento da autonomia dos alunos perante situações financeiras e tributárias, de 

modo que se tornem indivíduos críticos e responsáveis, que sejam capazes de tomar 

decisões com consciência. 

Defendemos que refletir sobre tributos é oferecer a um povo, já na educação 

básica, as possibilidades de entender o papel, o tamanho e a responsabilidade do Estado, 

e contribuir para que consiga lutar e defender seus direitos, ainda que eventuais governos 

possam caminhar em direções contrárias a esses objetivos da república.  

 



 
 

Nossa expectativa é que, ao final da aplicação destas tarefas, os alunos possam 

identificar os principais tributos cobrados no Brasil e a esfera governamental responsável 

por cada demanda, de modo que possam investigar e acompanhar os investimentos feitos 

pelo governo, aproximando contribuinte e estado, em prol de uma sociedade mais 

participativa. Esperamos, ainda, contribuir para que sejam capazes de analisar problemas 

financeiros relacionados a questões como endividamento, consumismo e o bem-estar da 

sociedade como um todo, a partir de políticas públicas de qualidade. 

Entendemos que nosso conjunto de tarefas é breve e não se aprofunda em muitos 

aspectos. Por isso, após a conclusão deste curso, pretendemos dar continuidade a este 

trabalho com novas tarefas, aprofundando as discussões aqui propostas e abordando 

novos tributos. Pretendemos, ainda, aplicar as tarefas e analisar seus resultados. Após esta 

análise, cabe avaliar se os objetivos propostos foram alcançados, reformulando as tarefas, 

se necessário. 

Finalizamos, reiterando que um país forte, que oferece serviços públicos de 

qualidade ao seu povo, precisa de uma malha fiscal e tributária que seja compatível com 

as escolhas desses serviços, e do nível e oferta dos mesmos. Essa talvez seja a maior 

contribuição desse trabalho: convidar à reflexão e ao posicionamento sobre uma questão 

central: o que queremos do Estado como Povo que trabalha e paga impostos, e de onde 

virá o dinheiro para o tamanho das nossas vontades e escolhas? 

Por isso defendemos tácita e explicitamente que dentre os tópicos mais 

relevantes no contexto da Educação Financeira, os tributos merecem destaque, afinal 

grande parcela dos ganhos da maior parte da população brasileira é destinada a impostos, 

taxas e contribuições sociais. Conhecer os tributos cobrados pelo governo, compreender 

como os recursos financeiros recolhidos são revertidos em serviços públicos básicos e 

acompanhar estes investimentos são ações que constituem o exercício da cidadania e 

devem ser estimuladas desde a juventude. Esperamos que esse trabalho e o material nele 

apresentado ajuda nessa importante missão de construir a cidadania e a identidade de um 

povo que tem um país forte, menos desigual e com visão de crescimento para todos. 
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BLOCO 1 – Orçamento financeiro familiar 

 

 

 

Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

1.1: Cesta básica 
Promover discussões sobre os principais itens 

da cesta básica consumidos pelos brasileiros. 

História em Quadrinhos da 

iniciativa Meu Bolso Feliz 

1.2: INPC/IPCA: 

pra que serve isso? 

Oferecer uma breve visão sobre inflação e 

poder de compra. 

Vídeo do canal do IBGE no 

YouTube 

1.3: Ih, sujou! E 

agora? 

Estimular discussões e reflexões sobre 

endividamento. 

Gráfico apresentado por 

pesquisa do SPC Brasil 

1.4: Nota fiscal Revelar a existência dos tributos. Exemplos de notas fiscais 
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TAREFA 1.1 – Cesta Básica 

Observe a história em quadrinhos abaixo. 

 

 
Fonte: SPC Brasil. Disponível em www.meubolsofeliz.com.br. 

 

a) De acordo com a historinha, é importante fazer uma lista de compras antes de ir ao 

supermercado? Por quê? 

 

b) Se você fosse fazer uma lista de compras do mês para ir ao supermercado com a sua família, 

quais seriam os quinze principais produtos que você incluiria? 

 

c) Você sabe quais são os principais produtos que compõem a cesta básica? Assinale com um      

( X ) os dez produtos mais comuns nas compras dos brasileiros. 

 

(    ) Arroz  (    ) Batata  (    ) Macarrão  (    ) Farinha de mandioca 

(    ) Fubá  (    ) Feijão  (    ) Cenoura  (    ) Farinha de trigo 

(    ) Milho  (    ) Ervilha  (    ) Frango  (    ) Molho de tomate 

(    ) Maçã  (    ) Banana  (    ) Nescau  (    ) Sardinha em lata 

(    ) Açúcar  (    ) Sal  (    ) Cebola  (    ) Salsicha em lata 

(    ) Alho  (    ) Couve  (    ) Beterraba  (    ) Papel higiênico 

(    ) Detergente (    ) Sabonete  (    ) Sabão em pó (    ) Creme dental 
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TAREFA 1.2 – INPC/IPCA: pra que serve isso? 

(atividade adaptada do site do IBGE) 

 

Vídeo – IBGE Explica: INPC e IPCA (IBGE) 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=JVcDZOlIMBk>. Acesso em 16 fev 2019 

 

Após assistir ao vídeo do IBGE, responda aos questionamentos a seguir. 

 

1. Quais produtos e serviços podem compor a cesta apresentada pelo vídeo? 

 

2. Qual a diferença entre IPCA e o INPC? 

 

3. Para que serve o IPCA? 

 

4. Por que a variação do preço da cesta de produtos e serviços de uma família pode ser maior 

ou menor do que a medida pelos índices? 

 

5. O que significa dizer que o poder de compra de uma pessoa diminuiu? 

 

6. Observe a tabela abaixo. 

 

Ano IPCA 
Reajuste do salário mínimo para 

o ano seguinte 

2014 6,41% de R$ 724,00 para R$ 788,00 

2015 10,67% de R$ 788,00 para R$ 880,00 

2016 6,29% de R$ 880,00 para R$ 937,00 

2017 2,95% de R$ 937,00 para R$ 954,00 

2018 3,75% de R$ 954,00 para R$ 998,00 
Fonte: dados fornecidos pelo IBGE e pelo Ministério da Economia. 

 

a) Em qual ano o Índice Nacional de Preços ao Consumidor Amplo foi maior? 

 

b) Calcule o aumento percentual do salário mínimo em cada ano e preencha a tabela a seguir. 

 

Ano Reajuste do salário mínimo Aumento percentual 

2015 de R$ 724,00 aumentou para R$ 788,00  

2016 de R$ 788,00 aumentou para R$ 880,00  

2017 de R$ 880,00 aumentou para R$ 937,00  

2018 de R$ 937,00 aumentou para R$ 954,00  

2019 de R$ 954,00 aumentou para R$ 998,00  

 

c) O aumento do salário mínimo acompanhou o IPCA em todos os anos analisados? O que 

isto significa? 
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TAREFA 1.3 – Ih, sujou! E agora? 

De acordo com pesquisas do SPC Brasil, muitos brasileiros vêm se endividando por diversos 

motivos. Observe abaixo dois trechos retirados de uma pesquisa realizada em fevereiro de 2018. 

 

O Brasil tem hoje cerca de 60 milhões de inadimplentes, ou seja: aqueles que possuem contas 

em atraso e tiveram o nome inserido em cadastros de restrição ao crédito. Esse quadro frequentemente 

é resultado de má gestão das finanças pessoais, quando o consumidor perde o controle dos gastos e se 

endivida além de sua capacidade de pagamento. A queda no poder de compra, em decorrência da 

recessão, contribui para agravar ainda mais esse contexto. 

[...] 

A experiência de passar pela restrição ao crédito na maioria das vezes ocasiona alterações no 

comportamento dos consumidores: 80,5% daqueles que já ficaram com o nome sujo dizem ter mudado 

a forma de administrar os gastos, sendo que apenas 12,9% não alteraram suas atitudes (aumentando para 

17,9% entre os homens). 
Fonte: SPC Brasil. Endividamento e impactos nas finanças do consumidor. Fevereiro 2018.  

 

Observe o gráfico abaixo e responda às questões propostas, após conversar com seus colegas. 

 

 
Fonte: SPC Brasil. Endividamento e impactos nas finanças do consumidor. Fevereiro 2018.  

 
1. Você conhece alguém que tem ou já teve dívidas? 

 

2. Quais das ações apresentadas no gráfico você considera mais eficientes para reduzir as dívidas? 

Justifique sua resposta. 

 

3. Em caso de endividamento, o que você faria? Apresente uma solução completa, justificando suas 

escolhas.  
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TAREFA 1.4 – Nota fiscal 

PARTE I 

As duas notas fiscais a seguir são de dois estabelecimentos comerciais diferentes. Em 

cada nota estão listados os produtos comprados, os valores unitários e o total. Ao final, estão 

indicados valores referentes aos tributos embutidos no valor total de cada compra. 

Observe os valores encontrados nas notas e responda às questões a seguir. 
 

 
Figura 1 
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1. Qual o valor dos tributos totais incidentes nesta compra da Figura 1? 

 

2. O total de tributos incidentes corresponde a que percentuais do valor total da compra? 

 

 
Figura 2 

 

3. Qual o valor dos tributos totais incidentes nesta compra da Figura 2? 

 

4. O total de tributos incidentes corresponde a que percentuais do valor total da compra? 
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PARTE II 

 

As três notas fiscais abaixo são de uma mesma drogaria. Em cada nota estão listados 

os produtos comprados, os valores unitários e o total. Ao final, nas informações de interesse do 

contribuinte, estão indicados valores de tributos federais e estaduais embutidos em cada uma 

das três compras. 

Observe os valores encontrados nas notas e responda às questões a seguir. 

 

 
Figura 1 

 

1. Qual o total de tributos federais pagos nesta compra? E estaduais? 

2. O valor total de tributos federais corresponde a que percentuais do valor total da compra? 

3. O valor total de tributos estaduais corresponde a que percentuais do valor total da compra? 

 



52 

 

 
Figura 2 

 

4. Qual o total de tributos federais pagos nesta compra? E estaduais? 

5. O valor total de tributos federais corresponde a que percentuais do valor total da compra? 

6. O valor total de tributos estaduais corresponde a que percentuais do valor total da compra? 
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Figura 3 

 

7. Qual o total de tributos federais pagos nesta compra? E estaduais? 

8. O valor total de tributos federais corresponde a que percentuais do valor total da compra? 

9. O valor total de tributos estaduais corresponde a que percentuais do valor total da compra? 

10. Preencha a tabela a seguir com as informações coletadas nas questões anteriores e 

responda: 

 

Nota Fiscal Percentual dos tributos federais Percentual dos tributos estaduais 

Figura 1   

Figura 2   

Figura 3   

 

a) Os percentuais referentes aos tributos federais foram os mesmos nas três compras? 

b) Os percentuais referentes aos tributos estaduais foram os mesmos nas três compras? 

c) Por que você acha que encontrou este resultado nos itens (a) e (b)? Justifique sua resposta. 

 

 

INDO ALÉM: Você percebeu que nas três notas fiscais da drogaria a informação “Fonte: 

IBPT” aparece? Pesquise o que significa IBPT e qual a relação desta sigla com os tributos 

indicados nas notas fiscais estudadas.  
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BLOCO 2: Introdução aos tributos 

 

 

 
Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

2.1: Tributos: que 

história é essa? 
Apresentar um panorama sobre os tributos. 

Vídeo do canal da TV Escola no 

YouTube 

2.2: Tipos de 

tributos 

Apresentar os tipos de tributos existentes e as 

esferas governamentais responsáveis por eles. 

Vídeo do canal Política no Papel 

no YouTube e foto de uma conta 

de energia elétrica 

2.3: Burocracia 

tributária para 

empresas brasileiras 

Fomentar discussões sobre a realidade 

burocrática enfrentada pelas empresas 

brasileiras. 

Recorte de reportagens do Portal 

G1 e o Estadão 
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TAREFA 2.1 – Tributos: que história é essa? 

Vídeo – Educação Fiscal e Cidadania | Tributos: que História é essa? (TV Escola) 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=VUcDz_twyeo>. Acesso em 14 fev 2019. 

 

Após assistir ao vídeo da TV Escola, discuta as questões a seguir com seus colegas e registre 

suas conclusões. 

 

1. De acordo com o vídeo, qual é o papel do Estado? 

 

2. Para que os tributos foram criados? Como devem ser utilizados pelo Estado? 

 

3. Você pode apontar pelo menos quatro tributos citados no vídeo? Copie e preencha a tabela a 

seguir. 

 

SIGLA SIGNIFICADO DA SIGLA 

  

  

  

  

  

 

4. Por que é tão importante que os consumidores exijam a nota fiscal quando realizam suas 

compras? 

 

5. Um dos contextos destacados pelo vídeo é a Revolução Francesa, que conquistou direitos 

para a população e garantiu que todos sejam tratados igualmente perante a lei. Isto significa que 

a população tem direitos e deveres, bem como o Estado. Cite três direitos e três deveres básicos 

dos cidadãos. Copie e preencha a tabela a seguir. 

 

DIREITOS DEVERES 
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TAREFA 2.2 – Tipos de tributos 

Assista ao vídeo indicado e responda aos questionamentos a seguir. 

 
Vídeo – Impostos, taxas, contribuições e tributos – o que são e para que servem? (Canal Política no Papel) 
Disponível em <https://www.youtube.com/watch?v=8NUvsqeVtkA>. Acesso em 10 mar 2019. 

 

1. Assinale as alternativas verdadeiras. 

(    ) Os tributos podem ser classificados como taxas, impostos e contribuições de melhoria. 

(    ) Pagar multas ao governo é uma obrigação de todos os cidadãos. 

(    ) Os tributos podem ser arrecadados pelos governos municipal, estadual ou federal. 

(    ) Nem todo tributo é um imposto. 

 

2. Qual a principal diferença entre taxas e impostos? 

 

3. Você saberia explicar o que é uma contribuição de melhoria? 

 

4. Liste na tabela ao lado alguns 

tributos citados no vídeo, de 

acordo com a esfera 

governamental responsável por 

sua arrecadação. 

 

 

 

 

5. Observe a conta de luz abaixo e indique quais tributos estão embutidos em seu valor total. 

Em seguida, aponte o percentual cobrado (se houver) e classifique-os de acordo com a esfera 

governamental responsável por sua arrecadação. 

 
 

 
Figura 1: Conta de luz. Fonte: ENEL. 

Municipais Estaduais Federais 
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TAREFA 2.3 – Burocracia tributária para empresas brasileiras 

PARTE I 

 

Empresas gastam 1.958 horas e R$ 60 bilhões por ano para vencer burocracia 

tributária, apontam pesquisas 

 

A cada 200 funcionários, 1 trabalha na área contábil no Brasil. Nos Estados Unidos, a 

proporção é 1 para mil e, na Europa, 1 para 500. As informações são da diretoria da Stefanini, 

multinacional brasileira de tecnologia presente em 40 países, e dão uma dimensão da 

complexidade da tarefa de calcular e pagar impostos no Brasil. 

O pagamento dos impostos em si é apenas uma das etapas de um processo burocrático. 

Antes disso é preciso calcular o valor do tributo a ser recolhido, preencher uma série de 

formulários e analisar um emaranhado de normas para verificar aquilo que pode ser descontado 

ou eventualmente transformado em crédito tributário. 

O Brasil é o país onde se gasta mais tempo para lidar com a burocracia tributária no 

mundo. De acordo com relatório divulgado no dia 31 de outubro pelo Banco Mundial, as 

empresas gastam em média 1.958 horas por ano para cumprir todas as regras do Fisco. 

Tudo isso custa caro. A estrutura de tecnologia e recursos humanos que as empresas 

precisam montar para lidar com a burocracia consome cerca de 1,5% do seu faturamento anual, 

aponta pesquisa do Instituto Brasileiro de Planejamento e Tributação (IBPT). Isso significa um 

gasto de cerca de R$ 60 bilhões em 2016 somente para calcular e pagar impostos. 

 

Mais impostos 

 

Segundo o IBPT, existem hoje em vigor no Brasil 63 tributos e 97 obrigações 

acessórias – conjunto de documentos, registros e declarações utilizadas para o cálculo dos 

tributos e que precisam ser enviados ao Fisco dentro de prazos pré-estabelecidos sob pena de 

multa. 

Além disso, estima-se que cada empresa tem que seguir atualmente mais de 3.790 

normas, o equivalente a 5,9 quilômetros de folhas impressas em papel formato A4, segundo o 

IBPT. A cada dia, uma média de 30 novas regras ou atualizações tributárias são editadas no 

país. Ou seja, a cada hora, mais de uma nova norma tem que ser seguida ou levada em conta no 

cálculo dos impostos. 

O Brasil discute há anos a necessidade de fazer uma reforma tributária e simplificar o 

pagamento de impostos. Atualmente, há uma proposta em análise no Congresso. O foco é a 

unificação de alguns impostos e fim de isenções fiscais. Não há previsão, no entanto, de redução 

de carga tributária em termos de percentual do PIB. 

 
Fonte: Economia, Portal G1, 2017. Disponível em: <https://g1.globo.com/economia/noticia/empresas-gastam-1958-horas-e-

r-60-bilhoes-por-ano-para-vencer-burocracia-tributaria-apontam-pesquisas.ghtml>. Acesso em 14 fev 2019. 

 

Discuta as informações acima com seus colegas e responda aos questionamentos a seguir. 

 

1. Por que é necessário tanto esforço para calcular e pagar os impostos citados no texto? Como 

funciona este processo burocrático? 

 

2. O texto afirma que, em 2016, foram gastos cerca de 60 bilhões de reais (1,5% do faturamento 

anual) para calcular e pagar impostos empresariais. Quais despesas estão inclusas neste 

montante? 
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3. De que maneira pretende-se amenizar a burocracia tributária encontrada no cenário atual? 

 

4. Com que frequência as normas tributárias para empresas são revisadas e alteradas? 

 

5. Você acredita que este quadro seja favorável para empresários e empreendedores? Em sua 

opinião, como esta situação se reflete na vida dos cidadãos, consumidores de produtos e 

serviços destas empresas? 

 

 

PARTE II 

 

Brasil é onde se gasta mais tempo para pagar impostos, diz Banco Mundial 

 

No critério geral de “pagamento de impostos”, que incluiu o porcentual recolhido em 

relação ao lucro, o Brasil aparece na 184ª posição entre os 190 países analisados.  

“A má qualidade do Doing Business significa duas coisas. Primeiro, desperdício e 

produtividade menor do que a que poderia ser alcançada, porque mão-de-obra e recursos 

materiais das empresas são usados em coisas que não agregam valor”, afirmou Otaviano 

Canuto, representante do Brasil no Banco Mundial. 

“Segundo, um ambiente de negócios ruim também desfavorece a competição. As 

empresas que já estão instaladas, que já jogam o custo de fazer negócio no Brasil no preço, têm 

condições de se defender em relação a desafiantes, a contestadores.” 

 
Fonte: Economia & Negócios, Estadão, 2017. Disponível em: <https://economia.estadao.com.br/noticias/geral,brasil-e-o-

pior-pais-do-mundo-para-pagar-impostos-diz-banco-mundial,70002067604>. Acesso em 14 fev 2019. 

 

Discuta as informações acima com seus colegas e responda aos questionamentos a seguir. 

 

1. O panorama apresentado no texto é ruim para quem? Justifique sua resposta. 

 

2. Você acredita que este cenário incentive pequenos negócios? Justifique sua resposta. 
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BLOCO 3: Impostômetro 

 

 

Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

3.1: Os impostos no 

Brasil 

Estimular reflexões sobre a demanda de 

trabalho necessária para suprir os gastos com 

tributos. 

Informações disponíveis no 

Impostômetro 

3.2: Quanto vale 

um milhão de reais? 

Incentivar o aluno a identificar a ordem de 

grandeza do montante proveniente da 

arrecadação de tributos no Brasil. 

Informações disponíveis no 

Impostômetro 

3.3: Que estado 

paga mais 

impostos? 

Incentivar discussões sobre a variação no 

percentual de tributos cobrados nos estados 

brasileiros, possibilitando o cálculo da taxa de 

tributação média por contribuinte. 

Informações disponíveis no 

Impostômetro 
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TAREFA 3.1 – Os impostos no Brasil 

A realidade mundial é de profundas diferenças políticas, sociais e econômicas, 

cabendo ao Estado instituir políticas públicas nas áreas de saúde, habitação, educação, cultura, 

ciência, entre outras, na busca da igualdade de oportunidades aos cidadãos que possam alterar 

essa realidade, assegurando a todos os cidadãos o direito a uma existência digna e solidária. 

Para cumprir os seus objetivos fundamentais, o Estado necessita de recursos 

financeiros, que são provenientes dos tributos arrecadados e que devem ser aplicados em 

políticas públicas capazes de assegurar uma melhor qualidade de vida para a população. 

 
Fonte: Documento Base do PNEF, 2015. Disponível em <https://receita.fazenda.rs.gov.br/download/ 

20170704155154diretrizes_nacionais_da_educacao_fiscal.pdf>. Acesso em 21 fev 2019. 

 

Observe o gráfico abaixo e responda aos questionamentos a seguir. 

 

 
Gráfico: Quantidade média de dias necessários para calcular e pagar tributos no Brasil (comparativo de 2010 a 

2018). Fonte: Impostômetro – Associação Comercial de São Paulo. Disponível em 

<https://impostometro.com.br/>. Acesso em 10 mar 2019. 

 

1. Em quais anos houve aumento na quantidade média de dias necessários para calcular e pagar 

tributos no Brasil? Que ano teve o maior aumento? 

 

2. Contando a partir do dia 01 de janeiro, desconsiderando finais de semanas e feriados, até qual 

dia do ano de 2013, em média, os brasileiros trabalharam apenas para pagar tributos? 

  

3. Em 2010, foram gastos em média 148 dias para calcular e pagar tributos. Que percentual do 

ano esta quantidade de dias representa, considerando que um ano tem 365 dias? 

 

4. Em 2018, foram gastos em média 153 dias para calcular e pagar tributos. Que percentual do 

ano esta quantidade de dias representa, considerando que um ano tem 365 dias? 

 

5. De 2010 a 2018 houve um aumento significativo na quantidade média de dias necessários 

para calcular e pagar impostos no Brasil? Justifique sua resposta. 

 

6. Você acredita que o tempo gasto para calcular e pagar impostos no Brasil é adequado? Discuta 

com seus colegas. 
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TAREFA 3.2 – Quanto vale um milhão de reais? 

1. Você tem algum sonho de consumo? De quanto precisaria para obtê-lo? Pense um pouco e 

responda! O que você faria se ganhasse agora: 

a) mil reais? 

b) cinco mil reais? 

c) vinte mil reais? 

d) cem mil reais? 

e) um milhão de reais? 

 

2. Você tem ideia de quanto tempo representa mil segundos? E um milhão de segundos? Com 

o auxílio de uma calculadora, preencha a tabela abaixo. 

 

Segundos Minutos Horas Dias Anos 

1 000 16,66... 0,27... – – 

1 000 000    – 

1 000 000 000     

 

3. O site Impostômetro, uma iniciativa do Instituto Brasileiro de Planejamento Tributário 

(IBPT) e da Associação Comercial de São Paulo (ACSP), calcula o total arrecadado de tributos 

federais, estaduais e municipais no Brasil em determinado período de tempo. A imagem abaixo 

mostra o total de imposto recolhido no primeiro trimestre de 2019. 

 

 
Figura: Valor dos tributos recolhidos no Brasil até 31 de março de 2019. 

Fonte: Impostômetro – Associação Comercial de São Paulo. 

Disponível em <https://impostometro.com.br/>. Acesso em 31 mar 2019 

 

a) De acordo com a imagem, qual foi o total arrecadado em tributos neste período? 

b) Qual a ordem de grandeza deste valor? 

c) Se a arrecadação de tributos for proporcional durante todos os trimestres, qual seria o valor 

total arrecadado ao final de um ano? 

d) Quais gastos públicos devem ser contemplados pelos tributos arrecadados pelo governo? 

e) Você acredita que o montante apresentado na figura seja suficiente para custear todos os 

gastos públicos do Brasil? Discuta com seus colegas. 
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TAREFA 3.3 – Que estado paga mais impostos? 

O gráfico abaixo aponta a arrecadação de impostos por estados brasileiros, no primeiro 

trimestre de 2019. 

 
Gráfico: Arrecadação de impostos por estado. 

Fonte: autoral, baseado em informações do Impostômetro. 

Disponível em <https://impostometro.com.br/>. Acesso em 10 mar 2019 
 

De acordo com o gráfico, discuta com seus colegas e responda: 

 

1. Qual estado arrecada mais impostos no Brasil? 

 

2. Você acha que há muita diferença entre a tributação nos estados brasileiros? Que aspectos 

sociais e econômicos estão envolvidos neste contexto? 

 

A figura abaixo mostra a representatividade percentual dos três estados brasileiros que 

mais arrecadaram tributos no primeiro trimestre de 2019. 

 

 
Figura 1: Representatividade (percentual) dos três estados que mais arrecadam tributos no Brasil. 

Fonte: Impostômetro – Associação Comercial de São Paulo. 

Disponível em <https://impostometro.com.br/>. Acesso em 10 mar 2019. 

 

O Estado de São Paulo tem a maior arrecadação de tributos do país e, também, a maior 

população contribuinte. Os gráficos abaixo indicam a representatividade percentual de 

contribuintes em cada um dos três estados (Minas Gerais, Rio de Janeiro e São Paulo) com 

relação ao total de contribuintes brasileiros. 
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Figura 2: Representatividade (percentual) dos contribuintes (cidadãos em geral, empresas e 

microempreendedores individuais) nos estados que mais arrecadam tributos no Brasil. 

Fonte: Impostômetro – Associação Comercial de São Paulo. 

Disponível em <https://impostometro.com.br/>. Acesso em 10 mar 2019. 

 

a) Faça uma estimativa da quantidade de contribuintes por estado, em cada categoria 

apresentada na Figura 2. 

 

 Minas Gerais Rio de Janeiro São Paulo 

Habitantes   21 % 

Empresas  8 %  

Microempreendedores 

individuais 
   

 

b) Comparando os estados de Minas Gerais e Rio de Janeiro, qual arrecadou mais tributos por 

contribuinte no primeiro trimestre de 2019? 

 

c) Qual estado teve a maior taxa de tributação média por contribuinte no primeiro trimestre de 

2019? 
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BLOCO 4: Imposto de Renda 

 

 

Tarefa Objetivo Recurso utilizado 

4.1: Renda média 

anual 

Promover uma discussão sobre a variação 

salarial e o cálculo da renda média anual de 

um trabalhador. 

- 

4.2: IR, quando 

declarar? 

Induzir o aluno a identificar a renda mínima 

para declarar o Imposto de Renda. 

Simulador virtual do Imposto 

de Renda 

4.3: Analisando 

prós e contras 

Estimular a tomada de decisões a partir da 

análise de benefícios de duas propostas de 

trabalho. 

Pode utilizar o simulador 

virtual do Imposto de Renda 

4.4: Dependentes 
Fomentar o interesse do aluno pelas possíveis 

deduções no Imposto de Renda. 

Simulador virtual do Imposto 

de Renda 
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TAREFA 4.1 – Salário Anual Médio 

Marcos é um jovem universitário que vende doces para custear seus estudos. Observe na tabela 

abaixo a renda de Marcos durante o ano de 2016. 

Mês Renda 

Janeiro R$ 153,75 

Fevereiro R$ 349,30 

Março R$ 484,25 

Abril R$ 423,60 

Maio R$ 490,15 

Junho R$ 396,20 

Julho R$ 234,65 

Agosto R$ 402,45 

Setembro R$ 508,10 

Outubro R$ 497,45 

Novembro R$ 420,95 

Dezembro R$ 316,30 

 

a) Você percebeu que a renda mensal de Marcos é variável? Por que você acha que isto 

acontece? 

b) Há algum mês em que a renda de Marcos seja muito diferente das demais? Por que você acha 

que isto acontece? 

c) Com ajuda de uma calculadora, determine a renda média de Marcos ao longo do ano de 2016. 

 

TAREFA 4.2 – IR, quando declarar? 

Em março de 2017, Marcos participou de um processo seletivo para uma vaga de 

estágio em uma grande compania. Ele foi selecionado e começou a trabalhar em abril de 2017, 

com um salário inicial de R$ 2 100,00 mais alguns benefícios. Em 2018, seu contrato foi 

renovado por mais um ano, o que garantiu sua estabilidade financeira por mais alguns meses. 

No começo de 2019, conversando com um colega do setor contábil da empresa, 

Marcos descobriu que seria necessário declarar seu Imposto de Renda (IR), sob pena de multa 

caso não fizesse. Ele não tinha muito conhecimento sobre o assunto, mas o colega garantiu que 

todas as informações necessárias estariam disponíveis na internet. 

Pesquisando, Marcos encontrou o simulador do Imposto de Renda da Receita Federal 

e decidiu fazer algumas simulações para entender quanto deveria pagar de IR. Ele descobriu 

que a declaração deve ser feita anualmente e que, apesar de ganhar o mesmo salário desde o 

começo de 2017, precisaria declarar apenas o imposto referente ao ano de 2018. 

 

a) Preencha a tabela abaixo com o salário médio anual de Marcos. 

 

Ano Salário Médio Anual 

2016  

2017  

2018  

 

b) Por que você acha que Marcos não precisou declarar o imposto referente ao ano de 2017? 
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c) Abra o simulador do Imposto de Renda da Receita Federal e insira a renda mensal média de 

Marcos de 2017, no campo “Rendimentos tributáveis”. Observe o item 4 do simulador e 

responda: qual o valor total de IR que Marcos deveria pagar referente a 2017? 

 

d) Faça o mesmo para 2018: digite a renda mensal média de Marcos em “Rendimentos 

tributáveis” e observe a tabela do item 4. Qual o valor do IR que Marcos deverá pagar? 

 

e) Qual a maior renda mensal média que uma pessoa poderia ganhar para não precisar declarar 

o IR? Quanto isto representa em um ano? 

 

f) No item 5 do simulador, qual a alíquota efetiva indicada, referente ao ano de 2018? O que 

isto significa? Se desejar, faça outras simulações para ajudar a embasar seus argumentos. 

 

 

 

 

TAREFA 4.3 – Analisando Prós e Contras 

 

Em julho de 2019, Marcos concluirá a faculdade. Ele está pesquisando algumas vagas 

efetivas em sua área de atuação e já participou de processos seletivos em duas empresas.  

 A primeira empresa fica a aproximadamente 4km de distância da casa de Marcos e 

oferece um salário de R$ 2 800,00 mais benefícios. 

 A segunda fica em torno de 32km de distância da casa dele, sendo necessário pegar 

duas conduções para se deslocar de um ponto ao outro. Esta empresa ofereceu um 

salário inicial de R$ 3 500,00. 

 

Em qual destas empresas você acha que Marcos deveria trabalhar? Por que? 

 

 

 

 

 

TAREFA 4.4 - Dependentes 

Marcos teve seu primeiro filho, após dois anos de trabalho na segunda empresa da 

tarefa anterior. Considerando seu filho como dependente, responda. 

 

a) Quanto Marcos pagará de imposto de renda no ano seguinte ao nascimento do seu filho? 

 

b) Qual foi a alíquota efetiva no cálculo do imposto de renda do item (a)? 

 

c) Quanto uma pessoa pagaria de imposto de renda se tivesse dois filhos e tivesse uma renda 

mensal média de R$ 2 300,00? Neste caso, qual seria a alíquota efetiva? 

 


