
A mordomia é um estilo de vida pleno que envolve a nossa saúde, tempo, 
talentos, ambiente, relacionamentos, espiritualidade e finanças.

P O R  G O R D O N  B O T T I N G  D R P H ,  C H E S ,  C F C

1. Que percentagem de Americanos 
tem poupanças suficientes para fazer 
face a uma reparação automóvel 
inesperada, no valor de $500 ou a uma 
visita à sala de emergências, no valor 
de $1,000?
a. 52 por cento
b. 48 por cento
c. 37 por cento
d. 30 por cento

2. Dos $500 mil milhões de dólares 
que os Americanos gastam nas 
mercearias, por ano, quanto gastam 
em produtos frescos e carnes?
a. $100 mil milhões
b. $180 mil milhões
c. $250 mil milhões
d. $400 mil milhões
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“Peça sempre dinheiro emprestado a um pessimista. 
Ele não vai esperar recebê-lo de volta.” OSCAR WILDE
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3. Que percentagem de estabelecimentos 
comerciais ainda usa as Páginas Amarelas?
a. 5 por cento
b. 11 por cento
c. 17 por cento
d. 25 por cento

4. Se quisesse fazer uma lista dos 400 
Americanos mais ricos, que quantia de 
dinheiro necessitaria?
a. $2 mil milhões
b. Mil milhões
c. $800 milhões
d. $500 milhões

5. Das seguintes profissões quais são aquelas 
que se espera que desapareçam nos próximos 
cinco anos?
a. carteiros
b. leitor de contadores
c. joalheiros
d. radialista

7. b. www.wsj.com/articles/are-you-underpaid-in-a-first-u-s-
firms-reveal-how-much-they-pay-workers-1520766000

8. d. www.bloomberg.com/view/articles/2017-05-30/the-future-
of-america-s-shoe-obsession-is-male

9. c.  (Se escolheu a opção d., estaria certo para o caso
daqueles que devem $100,000.) - www.nbcnews.com/
news/us-news/poll-majority-millennials-are-debt-hitting-
pause-major-life-events-n862376

11. d. www.cnbc.com/2018/01/09/amazons-jeff-bezos-wealth-
hits-105-point-1-billion.html

12. d. The Week, April 25, 2014.

10. c.  (Os americanos perdem menos do que a
metade da totalidade dos australianos.) 
- www.nytimes.com/2018/04/04/world/
australia/australians-gambling-betting-
machines.html

14. c.  (Infelizmente, 25 por cento das
pessoas pouparam apenas $1,000.) - 
The Week, Oct. 20, 2017.

15. b. www.smithsonianmag.com/smart-
news/why-pennys-worth-over-2-
million-180953872

13. a. (A quantia média que as pessoas dizem emprestar é
$5,022 dos quais 
$2,857 são pagos 
de volta.) 

www.cnbc.com/2017/
10/02/if-you-lend-money-to-family-

dont-expect-to-see-all-
of-it-again.html
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U m a  m i s c e l â n e a  d e  i d e i a s  p r á t i c a s
para o ajudar a ser um melhor mordomo.
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Um homem da Flórida foi preso por ter dado socos 
numa máquina multibanco, porque esta deu demasiado 

dinheiro, causando prejuízos no valor de $5,000. 

6. Rose Syracuse foi a funcionária com 
mais anos de serviço na loja Macy’s. 
Quantos anos trabalhou ela na loja de 
referência, da 34th Street?
a. 78 anos
b. 73 anos
c. 69 anos
d. 65 anos

7. Qual era a diferença de salários entre 
o CEO (presidente executivo) e um 
funcionário mediano numa companhia 
de seguros chamada Humana?  
a. 405 vezes mais
b. 344 vezes mais
c. 305 vezes mais
d. 244 vezes mais

8. No futuro que grupo de pessoas verá 
um aumento na venda de sapatos?
a. adolescentes
b. crianças
c. mulheres
d. homens

10. Em que país as pessoas perdem 
mais devido aos jogos de azar?
a. Estados Unidos
b. Brasil
c. Austrália
d. China

( T H E  W E E K ,  J A N .  1 2 ,  2 0 1 8 )
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11. Quem é o homem mais rico nos 
Estados Unidos?
a. Mark Zuckerberg
b. Bill Gates
c. Johnny Appleseed
d. Jeff Bezos

12. Dos seguintes países, qual é o que 
tem os impostos mais baixos, como 
percentagem do produto interno bruto?
a. Alemanha
b. Suíça
c. Reino Unido
d. Estados Unidos

13. Que percentagens dos empréstimos 
entre membros de família são pagos?
a. 57 por cento
b. 43 por cento
c. 26 por cento
d. 19 por cento

14. Que quantia é que quase 50 por cento 
dos Americanos poupou para a reforma?

RESPOSTAS

9. Que percentagem dos 
Millennials (idades entre 
18-34) está pessoalmente 
endividado em $30,000?
a. 41 por cento
b. 34 por cento
c. 25 por cento
d. 11 por cento

a. $75,000
b. $50,000
c. $25,000
d. $1,000

15. Uma das primeiras 
moedas a ser cunhada 
(em 1793) foi vendida num 
leilão, há vários anos, por:
a. $3.3 milhões
b. $2.3 milhões
c. $1.3 milhões
d. $750,000

1. c.  (No entanto, 30 por cento teria de pedir emprestado à 
família e amigos, ou usar o cartão de crédito.) - blogs.wsj.
com/economics/2016/01/06/a-500-car-repair-bill-would-
send-most-americans-scrambling

2. a. (Além disso, gasta-se $400 mil milhões em alimentos 
pré-embalados, congelados, e outros artigos 
refrigerados.) - www.businessinsider.com/how-people-
spend-money-at-grocery-store-2014-2

4. a.  www.forbes.com/forbes-
400/#1f9b5d9d7e2f

5. todas 
  clark.com/employment-military/10-

most-endangered-jobs-in-america

6. b.  (Ela começou em 1939 e reformou-
se em 2012.) - www.nydailynews.
com/new-york/rose-syracuse-92-macy-
longest-serving-employee-retiring-73-
years-article-1.1152821?localLinksEna
bled=false

3. d.  (No entanto, 27 por cento dizem que os sites das 
redes sociais são 
os melhores.) -  

  blogs.wsj.com/corporate-
intelligence/2014/08/06/a-
small-business-with-
a-250000-a-month-
facebook-ad-habit
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