
Título da atividade:
[Análise de extrato bancário e formas de pagamento]

Resolução:
[Depois de analisar o extrato bancário, discuta as questões abaixo com os
seus colegas, faça os cálculos e registre as respostas:

1)Quais valores foram pagos por aplicativos?
MERCPAGO AUTO POSTO R$100,00 e IFOOD R$42,50

2) Teve algum pagamento realizado por boleto? Se sim, qual?
CASA BOM E BARATO ( 152,00)

3) Quais valores entraram na conta corrente de Fabrício de acordo com o
período apresentado no extrato bancário?
BENEFÍCIO DO INSS (R$ 1100,00) e PIX RECEBIDO ( R$ 234,00)

4) Preencha o cheque de acordo com o valor compensado na conta de
Fabrício.

5) Quais foram os destinatários dos valores enviados por pix?

Eduarda Lima, Loja Popular e Miau Pet Shop.

6) Quais compras Fabrício fez com o cartão e quantos reais ele pagou no
total usando esse recurso?
MERCADO PAGUE MENOS (135,00) e FARMÁCIA POPULAR (46,50). Total
R$181,50.

7) Que outra forma de pagamento aparece no extrato? Conversem sobre o
que vocês entendem por esse tipo de pagamento?

Débito automático.
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8)Qual era o saldo da conta de Fabrício no dia 17/10? Registre os cálculos
que você fez para chegar nesse valor e depois compare com seus colegas.
Os estudantes podem adicionar as entradas de dinheiro: Benefício recebido
do INSS R$ 1100,00 e Loja do artesanato R$234,00, totalizando R$1334,00.
Adicionam todas as despesas, isto é, todas as saídas de dinheiro (85,00
+120,00 + 135,00 + 180,00 + 112,00 + 67,00 + 152,00 + 46,50 + 100,00 + 42,50
+ 35,00= 1075,00). Depois subtraem o total das despesas do total das
entradas: (1334,00 - 1075,00 = R$ 259,00)

Para discutir com o grupo: Respostas orais
● De acordo com o extrato analisado, podemos afirmar que Fabrício

utiliza mais dinheiro físico ou mais recursos digitais para fazer seus
pagamentos?

● Quais as formas de pagamento utilizadas por Fabrício?
● Que outros recursos digitais existem para pagamento e que não

foram usados por Fabrício?
● Quais as vantagens que os recursos digitais trazem para o comércio e

para os prestadores de serviços?]
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