Questão 1

Matemática Financeira
Aula Interativa 3

Profa. Claudia Abramczuk

 Um empresário aplicou um
determinado capital durante
4 meses a uma taxa de juros
simples de 5% ao mês. O
montante gerado pela aplicação
corresponde a R$ 13.445,00
 Qual foi o valor do
capital aplicado?

Questão 2
 Um pequeno cafeicultor possui
um estoque de 1.000 sacas de
café e, na expectativa da
elevação dos preços do café,
recusa uma oferta de compra
de R$ 3.000,00 por saca. Três
meses mais tarde, devido à
necessidade de liquidez, vende o
estoque por R$ 2.400,00 a saca

 Sabendo-se que a taxa de juros
de mercado é de 5% a.m.,
calcule o prejuízo real do
cafeicultor na data da venda da
mercadoria, utilizando o regime
de capitalização simples

Questão 3
 Determinada mercadoria tem
seu preço à vista fixado em
R$ 1.000,00, mas pode ser
adquirida da seguinte forma:
entrada correspondente a 20%
do preço à vista e mais um
pagamento no valor de
R$ 880,00 para 60 dias
após a compra

 Calcule a taxa mensal de juros
simples cobrada pela loja na
venda a prazo
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Questão 4

Questão 5

 Um capital de R$ 20.550,00,

 Qual será a taxa mensal de juro

aplicado à taxa de juro simples

simples que fará um capital de

de 2,0% ao mês, produziu um

R$ 200.000,00 formar um

montante de R$ 25.482,00

montante de R$ 272.000,00

 Calcule o prazo de aplicação

daqui a 12 meses?

Questão 6
 Um computador foi adquirido em
três pagamentos mensais, iguais
e sem entrada, de R$ 500,00.
Considerando que a loja utilizou
uma taxa de juros compostos de
1% ao mês, qual era o valor
desse computador para
pagamento à vista?

• sem entrada
• pagamento único três
meses após a compra
• taxa de juros composto
de 2% ao mês
 Quanto o comprador
pagou de juros?

Questão 7
 Uma geladeira que custa
R$ 2.000,00 à vista foi
adquirida nas seguintes
condições:

Questão 8
 Um título considerado de alto
risco, no valor nominal de
R$ 600.000,00, foi descontado
por uma instituição financeira
sob o regime do desconto
comercial simples, a uma taxa
de 18% a.m., 15 dias antes
do seu vencimento
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 Para efetuar a operação,
o banco cobrou uma comissão
de 3% sobre o valor nominal
do título
 Qual o valor líquido
recebido pelo título?

(...) Como possui uma poupança,
Luciana resolve procurar a
financeira para obter o valor
atual da dívida para liquidação
imediata, e foi informada que a
financeira utiliza-se do conceito
de desconto comercial simples
para seus financiamentos, a
uma taxa nominal de 40%
ao ano

Questão 9
 O saldo devedor do financiamento
do imóvel de Luciana é de
R$ 24.000,00 no momento em
que faltam 6 meses para o fim
do financiamento. (...)

 Calcule quanto Luciana
terá de pagar para
liquidar o financiamento
agora

Questão 11
Questão 10

 No caso de uma pessoa que
tomou emprestados R$ 24.850,00

 Calcule a taxa mensal
equivalente a 20% ao ano

e pagou, no final do período,
R$ 28.149,00. Essa pessoa
pagou, no ato da operação,
despesas no valor de R$ 430,00
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Questão 12
 Como determinar as taxas
nominal, efetiva e real
dessa operação, sabendo
que a inflação, no período,
foi igual a 3%?

Questão 13
 Aplicando a Capitalização
Composta da Matemática
Financeira, calcule e encontre o
valor do Capital que, aplicado a
uma taxa de juros compostos de
1,15% ano mês, capitalizado
mensalmente, produzirá o
montante de R$ 12.458,19,
após 18 meses

 Um investidor quer resgatar
R$ 35.000,00 daqui a 6 meses.
Se o banco oferecer uma
rentabilidade de 1,8% ao mês
(juro composto), quanto
deverá aplicar hoje? Supor
capitalização mensal

Questão 14
 Uma pessoa necessita de
R$ 9.500 dentro de 141 dias.
Quanto ele deve depositar hoje
em um banco que paga 4% ao
mês de juros para obter aquela
quantia no prazo desejado?
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