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Para a venda de notebooks, uma loja de 
informática oferece vários planos de financiamento 
e, em todos eles, a taxa básica de juros é de 3% 
compostos ao mês. Nessa situação, julgue os itens 
seguintes, considerando 1,2 como valor 
aproximando para 1,03

6
.  

 
01 Considerando-se que, na compra de um notebook, 
o cliente opte por um plano de financiamento que 
consista em prestações consecutivas, mensais e iguais 
a R$ 420,00 e que o montante desta série de 
pagamentos, após o pagamento da última prestação 
seja igual a R$ 7.000,00, nessa situação, se T 
representar o número de prestações desse 
financiamento, então T será aproximadamente igual a 

03,1log

5,1log
 

 
02 Se, em determinado mês, a taxa de inflação foi de 
1%, então, nesse mês, a taxa real de juros de um 
financiamento foi superior a 2%. 
 
03 Para o desenvolvimento de projetos, um escritório 
de arquitetura utilizará um notebook por 3 anos e está 
avaliando a melhor opção entre alugar ou comprar o 
equipamento. Na pesquisa, o escritório obteve as 
seguintes propostas: 
 
I alugar o equipamento por R$ 1.500,00 ao ano, 
incluídas eventuais manutenções, com pagamento no 
início de cada ano. 
 
II comprar o equipamento, à vista, por R$ 5.000,00 e 
mais R$ 300,00, no 2.º ano, e R$ 500,00 no 3.º ano, 
correspondentes à taxa de manutenção; nesse caso, 
no final do 3.º ano, o vendedor se compromete a 
readquirir o equipamento por R$ 1.600,00. 
Considerando que a taxa de juros compostos do 
mercado seja de 3% ao mês e que 0,97, 0,94 e 0,92 
sejam valores aproximados para 1,03

-1
, 1,03

-2
 e 1,03

-3
, 

respectivamente, é correto afirmar que a melhor opção 
para o escritório de arquitetura será alugar o notebook. 
 
 
04 Se, em uma venda, ficar acordado que o 
pagamento será feito de uma única vez, ao final do 6.º 
mês após a compra do notebook, cujo valor à vista é 
de R$ 3.600,00, nesse caso, no pagamento, o cliente 
desembolsará mais de R$ 4.200,00. 
 
 
05 Se o financiamento for feito em 6 prestações 
mensais, consecutivas e iguais a R$ 720,00, com a 
primeira vencendo um mês após a compra, então o 
montante dessa série de pagamentos, logo após a 
quitação da 6.ª prestação, será superior a R$ 4.500,00. 
 
 
06 Caso um cliente escolha financiar a compra de um 
notebook em 12 prestações  postecipadas, mensais, 
consecutivas e iguais a R$ 360,00, nesse caso, 
considerando 0,70 como valor aproximado para 1,03

-12
, 

é correto concluir que o preço do notebook, à vista, é 
inferior a R$ 3.800,00. 

07 Se, na compra de um notebook, o financiamento for 
feito com base no sistema francês de amortização, em 
6 prestações postecipadas, mensais, consecutivas e 
iguais a R$ 900,00, e a taxa de juros compostos 
cobrados nesse financiamento for de 3% ao mês, 
nesse caso, se a amortização no pagamento da 1.ª 
prestação for igual a R$ 756,00, então a amortização 
no pagamento da 2.ª prestação será superior a R$ 
785,00. 
 
 
 
Em cada um dos itens subseqüentes, é 
apresentada uma situação hipotética a respeito de 
matemática financeira, seguida de uma assertiva a 
ser julgada. 
 
08 Uma letra de câmbio vence daqui a um ano, com 
valor nominal de R$ 15.000,00. A pessoa detentora 
desse título propõe a sua troca por outro, que vence 
daqui a 3 meses e tem valor nominal de R$ 12.000,00. 
Nessa situação, se a taxa de juros compostos corrente 
é de 3% ao mês e se 1,3 é tomado como valor 
aproximado para 1,03

9
, então a troca será 

financeiramente vantajosa para o detentor do primeiro 
título. 
 
 
09 O capital de R$ 20.000,00 pode ser aplicado à taxa 
de 72% por um período de 3 anos ou à taxa de juros 
compostos de 20% ao ano, também por 3 anos. Nesse 
caso, para o investidor, a primeira forma de aplicação 
é financeiramente mais vantajosa que a segunda. 
 
 
10 Marcela tomou R$ 32.000,00 emprestados a juros 
compostos mensais de 8%. Seis meses depois, ela 
pagou R$ 18.000,00 e, um mês após esse pagamento, 
liquidou a dívida. Nessa situação, considerando-se 
1,08

7
 = 1,7, é correto afirmar que, para liquidar a 

dívida, Marcela pagou mais de R$ 34.000,00.  
 
 
11 Carlos deve a uma instituição financeira um título 
com valor de resgate de R$ 6.000,00 para vencimento 
daqui a 5 meses e outro, com valor de resgate de R$ 
8.000,00, para vencimento daqui a 10 meses. Nessa 
situação, se a instituição financeira emprestou as 
quantias a Carlos à taxa de juros compostos de 2% ao 
mês, e se Carlos desejar resgatar esses dois títulos no 
dia de hoje, então ele terá de pagar um valor que, em 

reais, pode ser expresso 
10

5

02,1

600002,18000 x
. 
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Julgue os itens a seguir, relacionados a 
empréstimos e financiamentos, considerando, em 
todas as situações apresentadas, que o regime de 
juros praticado é o de juros compostos, à taxa 
mensal de 2%, e tomando 1,3 como valor 
aproximado para 1,02

12
. 

 
12  Caso um imóvel no valor de R$ 120.000,00 seja 
financiado em 12 prestações mensais e consecutivas, 
tendo como base o Sistema Francês de Amortização, 
nesse caso, para a composição da primeira prestação, 
o valor de amortização será superior a R$ 7.800,00.  
 
 
13. Em um financiamento pelo Sistema de 
Amortização Constante (SAC), o valor das prestações, 
mensais e consecutivas, é sempre constante; o que 
varia é o valor dos juros pagos a cada mês. 
 
 
14 Caso o saldo devedor de um empréstimo seja hoje 
de R$ 30.000,00, se nenhum pagamento for efetuado, 
esse valor será superior a R$ 38.500,00, ao final do 
período de um ano.  
 
 
15  Se o pagamento de um empréstimo que seria 
quitado em uma única prestação de R$ 26.000,00 ao 
final do segundo ano for antecipado para o final do 
primeiro ano, o valor a ser pago será superior a R$ 
19.800,00. 
 
 
16  Se o pagamento de um financiamento tiver de ser 
feito em 24 prestações mensais, consecutivas e iguais 
a R$ 1.200,00, nesse caso, o montante dessa série de 
pagamentos, por ocasião do pagamento da última 
prestação, será superior a R$ 42.000,00. 
 
 
17 Se determinado valor, que foi tomado como 
empréstimo, será pago em 12 prestações 
postecipadas mensais, consecutivas e iguais a R$ 
1.300,00, então esse valor é superior a R$ 13.000,00. 
 
 
18 A taxa de juros compostos de 2% ao mês é 
proporcional à de 25% ao ano. 
 
 
19 Se um financiamento for quitado com o pagamento 
de 12 prestações postecipadas iguais, mensais e 
consecutivas, e, durante esse período, a inflação for de 
1,2% ao mês, então a taxa de juros real cobrada no 
financiamento será superior a 3,2% ao mês. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Considere que determinada concessionária de 
veículos ofereça, além do pagamento à vista, 
vários planos de financiamento, à taxa de juros 
compostos de 1,5% ao mês. Com base nessas 
informações e considerando 1,2 como valor 
aproximado para 1,015

12
, julgue os itens seguintes. 

 
20  Caso um indivíduo disponha de R$ 15.000,00 e, 
em vez de comprar um veículo, ele invista seu dinheiro 
em uma instituição financeira que pague 1,5% ao mês 
de juros compostos, em 24 meses ela obterá um 
montante superior a R$ 23.000,00. 
 
 
21  Suponha que o valor correspondente ao preço à 
vista de um veículo seja investido em uma instituição 
financeira que paga juros compostos de 1,5% ao mês, 
e que ao final de 36 meses o montante obtido seja de 
R$ 51.000,00. Nesse caso, o preço à vista desse 
veículo é inferior a R$ 32.000,00. 
 
 
22  A taxa de juros praticada por essa concessionária 

é equivalente à taxa de 20% ao ano. 
 
 
23   Considere que um comprador tenha optado por 
fazer um financiamento dando uma entrada de R$ 
20.000,00 e mais 12 prestações mensais, consecutivas 
e iguais, de R$ 3.000,00, com a primeira prestação 
vencendo um mês após a compra. Nesse caso, o 
montante dessa série de pagamentos, logo após 
efetuar a quitação da última prestação, será superior a 
R$ 70.000,00. 
 
 
24  Suponha que um indivíduo tenha optado por 
financiar a compra de um veículo em 12 prestações 
mensais, consecutivas e iguais, de R$ 6.000,00, com a 
primeira vencendo um mês após a compra. Nessa 
situação, o preço do veículo à vista era inferior a R$ 
70.000,00. 
 
 
25 Suponha que a concessionária ofereça um plano de 
pagamento com base no sistema de amortização 
constante (SAC), em 12 parcelas mensais e 
consecutivas, com a primeira vencendo um mês após 
a compra, à taxa de juros mensais de 1,5%. Se o valor 
dos juros correspondente à 1.ª parcela é igual a R$ 
360,00, então o total de juros pagos  ao se financiar 
um veículo nessa concessionária, com base nesse 
plano, é inferior a R$ 2.500,00. 
 
 
26  Considere o financiamento de um veículo em 12 
prestações mensais, consecutivas e iguais a R$ 
4.500,00, com a primeira prestação sendo paga no ato 
da compra e as demais, uma a cada 30 dias. Nesse 
caso, o preço à vista do veículo é inferior a R$ 
48.000,00. 
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