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EXERCÍCIOS GERAIS DE FINANCEIRA 

 
01) (BNB – 2010) Após acordo com a administradora, a 
fatura do cartão de crédito de uma consumidora consiste 
apenas do saldo devedor restante do mês anterior, 
corrigido a uma taxa mensal de 10% a.m..  Este saldo 
devedor resulta do pagamento mínimo da fatura anterior, 
correspondente a 10% do total da fatura.  Para seu 
desalento, a consumidora percebe que: 
 
A) se devia inicialmente R$ 10.000,00, deve R$ 9.700,00 
dois meses após o acordo. 
B) se devia inicialmente R$ 10.000,00, deve R$ 
12.100,00 dois meses após o acordo. 
C) se devia inicialmente R$ 10.000,00 deve R$ 8.100,00 
dois meses após o acordo. 
D) o saldo devedor, n meses após o acordo, é igual a 
(1,1)

n
 do saldo devedor inicial. 

E) o saldo devedor, n meses após o acordo, é igual a 
(99/100)

n
 do saldo devedor inicial. 

 
02) (BNB – 2010)  Uma cliente de uma concessionária 
de veículos financia metade do valor de um automóvel.  
O financiamento consiste em seis parcelas mensais fixas 
de R$ 5.970,00, a primeira das quais vencendo um mês 
após a assinatura do contrato de financiamento.  A soma 
destas parcelas é o montante resultante da aplicação de 
metade do valor inicial do automóvel a uma taxa mensal 
de juros compostos de 3% a.m.  Assinale a alternativa 
que apresenta o valor inicial do automóvel, considerando 
o valor aproximado (1,03)

6
 = 1,194. 

 
A) R$ 30.000,00 
B) R$ 60.000,00 
C) R$ 71.640,00 
D) R$ 35.820,00 
E) R$ 59.700,00 
 
03) (BNB – 2010) Um comerciante, amante da 
aritmética, observa que o valor nominal de uma 
duplicata, se atualizado por antecipação de dois meses 
da data de vencimento, segundo desconto racional 
composto, é igual à soma de 10% do valor nominal e de 
8,9% do desconto obtido.  A taxa mensal de desconto 
racional composto e: 
 
A) 21% 
B) 11% 
C) 12,1% 
D) 79% 
E) 10% 
 
04) (BNB – 2010)  Se ireal iefet  iinf simbolizam , 
respectivamente, a taxa de juros real, a taxa de juros 
efetiva  a inflação de um mesmo período de tempo, é 
válido afirmar: 
 
A) iefet > ireal 
B) iefet  ireal 
C) ireal = iefet – iinf 
D) ireal = (iefet – i inf) / (1 + i inf) 
E) (1 + iefet) (1 + iinf) = 1 + ireal 
 

05) (BNB – 2010) Um capital inicial de R$ 20.000,00 é 
capitalizado do seguinte modo:  R$ 10.000,00 são 
capitalizados bimestralmente a uma taxa de juros 
semestral de 6%; os restantes R$ 10.000,00, 
capitalizados trimestralmente a uma taxa de juros 
semestral de 4%.  A taxa efetiva semestral de juros 
equivalente a uma única capitalização semestral do 
capital inicial é 
 
A) 4,08% 
B) 6,00% 
C) 4,00% 
D) 5,08% 
E) 5.58% 
 
06) (BNB - 2010) Um financiamento consiste de 
prestações mensais, corrigidas a uma taxa mensal fixa 
de juros compostos.  Sabendo-se que a soma das três 
parcelas consecutivas é igual a 331% da primeira destas 
parcelas, a taxa mensal de juros é igual a: 
 
A) 33,1% 
B) 11% 
C) 10% 
D) 3,31% 
E) 33,10%  
 
07) (BNB - 2010)  Uma agência bancária fez um 
inventário de parte dos equipamentos em uso nos 
setores operacionais, registrando os valores 
apresentados na tabela a seguir.  Assinale a alternativa 
que contempla a média e a mediana desses valores. 

 
 
A) R$ 6.075,00 e R$ 1.950,00 
B) R$ 15.100,00 e R$ 900,00 
C) R$ 5.000,00 e R$ 875,00 
D) R$ 4.250,00 e R$ 1.500,00 
E) R$ 3.000,00 e R$ 900,00 
 
08) (BNB – 2010) Uma data taxa de juros nominal anual, 
capitalizada semestralmente, assegura a rentabilidade 
real de R$ 5.060,00 em uma aplicação financeira de R$ 
100.000,00 efetuada ao longo de um ano.  Sabendo-se 
que as taxas de inflação no primeiro e segundo 
semestres foram, respectivamente, de 2% e 3%, 
assinale a alternativa que contempla os valores 
aproximados das taxas de juros nominal e efetiva ao 
ano, respectivamente: 
 
A) 10,12% e 10,38% 
B) 0,1012% e 0,1038% 
C) 0,506%  e  0,57% 
D) 5,06 e 5,7% 
E) 2,5% e 0,06% 
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Para responder às questões de nos 1 e 2, utilize os 
dados da tabela abaixo, que apresenta as 
freqüências acumuladas das idades de 20 jovens 
entre 14 e 20 anos. 
 

 
 
09) (CEF - 2008)  Um desses jovens será escolhido ao 
acaso. Qual a probabilidade de que o jovem escolhido 
tenha menos de 18 anos, sabendo que esse jovem terá 
16 anos ou mais? 
 
A) 8/14  
B) 8/16  
C) 8/20  
D) 3/14  
E) 3/16 
10) (CEF - 2008) Uma das medidas de dispersão é a 
variância populacional, que é calculada por 

 

n

mx

n

i 

1

2

. Sabendo-se que m é a média aritmética 

dessas idades, qual a variância das idades na população 
formada pelos 20 jovens? 
 
A) 0,15  
B) 0,20  
C) 1,78  
D) 3,20  
E) 3,35 
 
11) (CEF - 2008) A tabela abaixo apresenta o fluxo de 
caixa de um certo projeto. 
 

 
 
A taxa interna de retorno anual é igual a 
 
A) 10%  
B) 12% 
C) 15%  
D) 18% 
E) 20% 
 
12)  (CEF - 2008) Um empréstimo de R$ 200,00 será 
pago em 4 prestações mensais, sendo a primeira delas 
paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 10% ao 
mês, pelo Sistema de Amortização Constante (SAC). O 
valor, em reais, da terceira prestação será 
 

A) 50,00  
B) 55,00 
C) 60,00  
D) 65,00 
E) 70,00 
 
13) (CEF - 2008) Qual a taxa efetiva semestral, no 
sistema de juros compostos, equivalente a uma taxa 
nominal de 40% ao quadrimestre, capitalizada 
bimestralmente? 
 
A) 75,0%  
B) 72,8% 
C) 67,5%  
D) 64,4% 
E) 60,0% 
 
14) (BNDES – 2006) Um artigo, cujo preço à vista é R$ 
210,00, pode ser comprado a prazo com dois 
pagamentos iguais: o primeiro no ato da compra e o 
segundo um mês após. Se os juros são de 10% ao mês, 
qual é o valor, em reais, de cada pagamento? 
 
A) 110,00  
B) 115,50 
C) 121,00  
D) 126,00 
E) 130,00 
 
15) (CEF – 2008) Após a data de seu vencimento, uma 
dívida é submetida a juros compostos com taxa mensal 
de 8%, além de ser acrescida de uma multa contratual 
correspondente a 2% da dívida original. Sabendo-se que 
log 2 = 0,30 e log 3 = 0,48 e utilizando-se para todo o 
período o sistema de capitalização composta, determine 
o tempo mínimo necessário, em meses, para que o valor 
a ser quitado seja 190% maior do que a dívida original. 
 
A) 24  
B) 23,5  
C) 13  
D) 11,5  
E) 10 
 
16) (CEF – 2008)  Um investimento consiste na 
realização de 12 depósitos mensais de R$ 100,00, 
sendo o primeiro deles feito um mês após o início da 
transação. O montante será resgatado um mês depois 
do último depósito. Se a taxa de remuneração do 
investimento é de 2% ao mês, no regime de juros 
compostos e considerando 1,02

12
 é 1,268242 o valor do 

resgate, em reais, será 
 
A) 1200,00  
B) 1224,00 
C) 1241,21  
D) 1368,03 
E) 2128,81 
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17)  (CEF – 2008) A tabela abaixo apresenta o fluxo de 
caixa de um certo projeto.  

 
 
Para que a taxa interna de retorno anual seja 5%, o valor 
de P, em milhares de reais, deve ser 
 
A) 216,5  
B) 217,5 
C) 218,5  
D) 219,5 
E) 220,5 
 
18) (CEF – 2008) Um empréstimo de R$ 300,00 será 
pago em 6 prestações mensais, sendo a primeira delas 
paga 30 dias após o empréstimo, com juros de 4% ao 
mês sobre o saldo devedor, pelo Sistema de 
Amortização Constante (SAC). O valor, em reais, da 
quarta prestação será 
 
A) 50,00  
B) 52,00 
C) 54,00  
D) 56,00 
E) 58,00 
 
19) (CEF – 2008) Joga-se N vezes um dado comum, de 
seis faces, não viciado, até que se obtenha 6 pela 
primeira vez. A probabilidade de que N seja menor do 
que 4 é 
 

A) 
216

150
 

B) 
216

91
 

C) 
216

75
 

D) 
216

55
 

E) 
216

25
 

 
20) (CEF – 2008) Júlio fez uma compra de R$ 600,00, 
sujeita à taxa de juros de 2% ao mês sobre o saldo 
devedor. No ato da compra, fez o pagamento de um 
sinal no valor de R$ 150,00. Fez ainda pagamentos de 
R$ 159,00 e R$ 206,00, respectivamente, 30 e 60 dias 
depois de contraída a dívida. Se quiser quitar a dívida 90 
dias depois da compra, quanto deverá pagar, em reais? 
 
A) 110,00  
B) 108,00 
C) 106,00  
D) 104,00 
E) 102,00 
 
 

21)  (EPE) A tabela abaixo apresenta um resumo das 
operações de um correntista em um determinado mês. 

 
 
O contrato com o banco prevê pagamento de juros 
simples, numa taxa de 12% ao mês, para cada dia que o 
correntista permanece com saldo negativo, e este valor 
só é cobrado no mês seguinte. Considerando que, no 
início do mês, o saldo era de R$ 500,00, e que o mês 
em questão tem exatos 30 dias, pode-se afirmar que o 
valor, em reais, a ser cobrado de juros no mês seguinte 
é: 
 
A) 4,00  
B) 6,66 
C) 8,00  
D) 12,00 
E) 80,00 
 
22)  (EPE) Um débito de R$ 100,00 levou dois meses 
para ser quitado. Por ocasião da quitação, foram 
cobrados R$ 44,00 de juros. Considerando-se que foi 
utilizado o regime de juros compostos, qual a taxa de 
juros mensal aplicada? 
 
A) 44%  
B) 22% 
C) 20%  
D) 0,22% 
E) 0,20% 
 
23) (EPE) Aplicações financeiras podem ser feitas em 
períodos fracionários e inteiros em relação à taxa 
apresentada, tanto em regimes de capitalização simples 
quanto compostos. A partir de um mesmo capital inicial, 
é possível afirmar que o montante final obtido pelo 
regime composto em relação ao montante obtido pelo 
regime simples: 
 
A) é sempre maior.  
B) é sempre menor. 
C) nunca é igual.  
D) nunca é menor. 
E) pode ser menor. 
 
24) (EPE) Seja um título com valor nominal de R$ 
4.800,00, vencível em dois meses, que está sendo 
liquidado agora. Sendo de 10% a.m. a taxa de desconto 
simples adotada, é correto afirmar que o desconto: 
 
A) comercial ou “por fora” é de R$ 960,00. 
B) comercial ou “por fora” é de R$ 480,00. 
C) comercial ou “por fora” é de R$ 200,00. 
D) racional ou “por dentro” é de R$ 1.008,00. 
E) racional ou “por dentro” é de R$ 480,00. 
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25) (EPE) Uma aplicação foi feita considerando uma 
taxa de juros nominal de 120% ao ano, com 
capitalizações mensais. O período de aplicação foi de 2 
meses, num regime de juros compostos. Um imposto de 
10% é pago sobre os rendimentos obtidos. Neste 
cenário, é correto afirmar que a taxa efetiva ou líquida é 
de: 
 
A) 9,4% ao mês.  
B) 10% ao mês. 
C) 18% ao bimestre.  
D) 18,9% ao bimestre. 
E) 23,1% ao bimestre. 
 
26) (EPE) Uma aplicação foi feita considerando uma 
taxa de juros de 81,80% ao período. Considerando que 
a inflação nesse período foi de 1%, a taxa real de juros 
foi: 
 
A) 80,98%  
B) 80,80% 
C) 80,00%  
D) 73,62% 
E) 70,00% 
 
27) (EPE) Uma série de 10 prestações de R$ 100,00 
pode ser usada para pagar o valor integral de um 
determinado produto. Sabendo-se que a taxa de juros 
para financiamento é 10% ao mês e considerando 2,59 
como a melhor aproximação decimal para 1,1

10
, pode-se 

afirmar que o preço justo para pagamento à vista é: 
 
A) maior do que R$ 1.100,00. 
B) R$ 1.100,00. 
C) entre R$ 1.000,01 e R$ 1.999,99. 
D) R$ 1.000,00. 
E) menor do que R$ 1.000,00. 
 
28) (EPE) Considere o projeto de investimento, em reais, 
com o seguinte fluxo anual de caixa: 
 

 
 
Sendo 10% a.a. a taxa de desconto sugerida, o valor 
presente líquido desse projeto, em reais, é: 
 
A) 58.000,00  
B) 44.088,00 
C) 38.000,00  
D) 19.088,00 
E) 13.000,00 
 
29) (EPE) Considere um projeto de investimento com o 
seguinte fluxo anual de caixa, em reais: 
 

 

Pode-se afirmar que a taxa interna de retorno deste 
projeto, em reais, é: 
 
A) 1,41%  
B) 10% 
C) 20%  
D) 30% 
E) 40,67% 
 
30) (EPE) Um projeto de expansão de instalações que 
custava R$ 1.000.000,00 foi financiado em 20 
prestações anuais, a uma taxa de 8% ao ano. Sabe-se 
que, se for utilizada a Tabela Price, cada uma das vinte 
prestações será igual a R$ 101.852,21. Comparando-se 
o Sistema Price com o Sistema de Amortização 
Constante (SAC) e com o Sistema de Amortização Mista 
(SAM), é correto afirmar que se fosse utilizado o: 
 
A) SAC, a prestação do primeiro ano seria menor. 
B) SAC, a prestação do primeiro ano seria maior. 
C) SAC, os juros no primeiro ano seriam nulos. 
D) SAM, a prestação do primeiro ano seria menor. 
E) SAM, os juros no primeiro ano seriam menores. 
 
31) (EPE) Um projeto de modernização do controle de 
consumo energético precisará ser implementado e está-
se estudando a viabilidade financeira do mesmo. A partir 
de simulações, chegou-se à seguinte distribuição de 
freqüências do VPL – Valor Presente Líquido (valores 
em milhões de reais): 
 

 
 
Considere as afirmações abaixo. 
 
I – O VPL médio é de 15 milhões. 
II – O VPL médio é de 10 milhões. 
III – O Desvio Padrão do VPL é aproximadamente 8,5. 
IV – O Desvio Padrão do VPL é aproximadamente 15,5. 
 
Está(ão) correta(s), apenas, a(s) afirmação(ões): 
 
A) I 
B) IV 
C) I e III 
D) II e III 
E) II e IV 
 
(BASA - 2010)  Acerca de matemática financeira, julgue 
os itens subsequentes. 
 
32)  Considerando 1,1 e 1,0489 como valores 
aproximados de 1,012

8
 e 1,012

4
, respectivamente, é 

correto afirmar que a taxa anual de juros equivalente à 
taxa de juros compostos de 1,2% ao mês é inferior a 
15%. 
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33) Se um empréstimo de R$ 1.000,00 for quitado em 10 
prestações, mensais e consecutivas, a juros de 2% ao 
mês, pelo sistema de amortização constante (SAC), e se 
a primeira prestação vencerá um mês após a 
contratação do empréstimo, então o valor da terceira 
prestação será igual a R$ 116,00. 
 
34) Considerando que a instituição financeira X ofereça 
aos clientes a taxa de desconto de 2,4% ao mês para 
desconto de títulos, e que a instituição concorrente Y 
ofereça uma redução de 25% na taxa praticada pela X, 
para descontos dos títulos com vencimentos em até 90 
dias, então o valor atual, com desconto simples por fora, 
pago pela Y para um título com valor de face de R$ 
1.000,00 e que vence em 2 meses é inferior a R$ 
960,00. 
 
35) Caso uma loja de roupas ofereça o desconto de 5% 
sobre o preço de cada peça para pagamento à vista, ou 
o pagamento em duas parcelas, mensais e iguais, sem 
acréscimo, com a primeira devendo ser paga no ato da 
compra, então a taxa mensal de juros que a loja embute 
nos preços para vendas a prazo é superior a 10%. 
 
36) Se um cliente aplicou seu dinheiro em uma 
instituição financeira à taxa de juros (aparente) de 7,52% 
ao ano, durante determinado ano em que a inflação 
oficial apurada foi de 5%, então o valor aplicado por 
esse cliente, nesse ano, rendeu juros reais acima de 
2,5%. 
 
(BRB - 2010) Para aquisição de sua casa própria, um 
cliente de uma instituição financeira com carteira 
hipotecária necessita financiar R$ 60.000,00. O 
financiamento poderá ser feito pelo sistema de 
amortização constante (SAC) ou pelo sistema de 
amortização francês (PRICE). Em cada um desses 
sistemas, a prestação mensal é composta pelo valor 
determinado pelo sistema e mais R$ 25,00 a título de 
seguro de financiamento. A taxa de juros é de 1% ao 
mês, o prazo do financiamento é de 10 anos e não há 
correção monetária. Com relação à situação 
apresentada, julgue os itens seguintes, considerando 
1,1268 e 3,3 como valores aproximados de (1,01)

12
 e 

(1,1268)
10

, respectivamente.  
 
37) Para que a primeira prestação tenha o menor valor 
possível, esse cliente deverá optar pelo SAC. 
 
38) A taxa de juros mensal de 1% é equivalente a uma 
taxa superior a 12,5% ao ano. 
 
39) No SAC, os valores das prestações mensais formam 
uma progressão aritmética de razão igual a – 0,01A, em 
que A é o valor da amortização. 
 
40) No SAC, o valor da 26.ª prestação é igual ao dobro 
da amortização. 
 
41) Pelo sistema francês, o valor da 98.ª prestação será 
inferior a R$ 875,00. 
 

42) Pelo SAC, a soma das primeiras 29 prestações será 
inferior a 50% do valor financiado. 
 
(BRB - 2010) Um funcionário demitido recebeu o seu 
FGTS e investiu parte dele em uma instituição financeira 
que remunera os investimentos captados com juros 
compostos capitalizados mensalmente. 
 
43) A partir dessa situação, julgue os itens que se 
seguem, considerando 0,301 e 0,477 como valores 
aproximados de log 2 e log 3, respectivamente. 
 
44) Se, ao final do terceiro mês após o investimento, o 
montante for de R$ 20.000,00 e, ao final do quinto mês, 
de R$ 24.200,00, então o capital investido inicialmente 
foi inferior a R$ 16.000,00. 
 
45) Se a taxa de juros desse investimento for de 2,4% 
ao mês, então, após 18 meses, o saldo total do 
investimento será inferior a 150% do capital investido. 
 
(BRB 03/10) Julgue os itens a seguir, acerca de custo 
efetivo, taxas de retorno e rendas. 
 
46) Se o custo real efetivo de uma operação financeira 
for de 15% e se a taxa de inflação acumulada no período 
for de 8%, então, nesse caso, o custo total efetivo dessa 
operação financeira será inferior a 24%. 
 
47) Considere que uma empresa tenha feito um 
investimento de R$ 20.000,00, para obter fluxos futuros 
de R$ 12.000,00 e R$ 11.000,00, respectivamente, ao 
final de cada um dos dois próximos anos. Nesse caso, 
se a taxa de juros de mercado for inferior a 9% ao ano, o 
investimento será rentável. 
 
48) Considere que a propaganda de uma loja de 
eletrodoméstico anuncie a venda de um modelo de 
televisor em que o cliente paga uma entrada de R$ 
400,00 e mais duas prestações desse mesmo valor. 
Nesse caso, se a taxa de juros da loja for de 1% ao mês, 
então o valor desse aparelho, à vista, é inferior a R$ 
1.180,00. 
 
49) (SEFAZ- AC) A quantia de R$ 110.500,00 foi 
repartida em 2 partes, que foram aplicadas na mesma 
data, sob o regime de juros compostos. Uma parte foi 
aplicada no banco A, que paga juros de 3% ao mês, e a 
outra, no banco B, que paga juros de 5,06% ao mês. 
Considerando que 10 meses após as aplicações os 
montantes nos 2 bancos eram iguais, que 

02,1
03,1

0506,1
  e que 1,1 corresponde ao valor 

aproximado de 1,02
5
, é correto afirmar que a parte 

aplicada no banco A, em reais, era 
 
A)  inferior a 49.000. 
B)  superior a 49.000 e inferior a 59.000. 
C)  superior a 59.000 e inferior a 69.000. 
D)  superior a 69.000. 
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50) (SEFAZ- AC) Caso a quantia de R$ 10.000,00 seja 
investida em uma conta remunerada à taxa efetiva de 
21% ao ano, com capitalização composta e mensal, o 
valor dos juros resultantes 18 meses após o depósito 
será 
 
A) inferior a R$ 3.200,00. 
B) superior a R$ 3.200,00 e inferior a R$ 3.400,00. 
C) superior a R$ 3.400,00 e inferior a R$ 3.600,00. 
D) superior a R$ 3.600,00. 
 
51) (SEFAZ- AC)  Se, para uma aplicação de um ano, 

um fundo de investimentos oferecer a taxa de 
remuneração de 12,35%, e a taxa de inflação nesse 
período for de 5%, então a taxa real de ganho desse 
fundo no período será igual a 
 
A) 1,07%. 
B) 7%. 
C) 7,35%. 
D) 17,35%. 
 
52) (SEFAZ- AC) Em uma instituição financeira que usa 
o desconto comercial composto à taxa de 1% ao mês, 
um comerciante contraiu um empréstimo, no valor 
nominal de R$ 882.700,00, para ser liquidado em uma 
única parcela um ano após o empréstimo.  Nessa 
situação, e considerando (0,99)

6
 = 0,94, se o 

comerciante desejar mudar a forma de pagamento do 
empréstimo para duas parcelas de valores iguais, a 
serem pagas, respectivamente, ao final do sexto e 
décimo segundo meses, então o valor de cada parcela 
será igual a 
 
A) R$ 389.976,86. 
B) R$ 426.800,00. 
C) R$ 427.700,00. 
D) R$ 441.350,00. 
 
53) (SEFAZ- AC) Se uma dívida de R$ 8.000,00 for 
paga pelo sistema de amortização constante (SAC), em 
cinco prestações mensais, consecutivas, com a primeira 
prestação vencendo um mês após a dívida ter sido 
contraída, e a taxa mensal de juros for de 5%, então, o 
valor da quarta prestação, em reais, será  
 
A) inferior a 1.800. 
B) superior a 1.800 e inferior a 1.850. 
C) superior a 1.850 e inferior a 1.900. 
D) superior a 1.900. 
 
54) (TCE/AC) Um título com valor nominal de R$ 
1.000,00 foi resgatado 8 meses antes de seu 
vencimento, à taxa de desconto comercial simples de 
6,4% ao mês. O valor do desconto obtido foi aplicado em 
um fundo de investimentos, remunerado sob uma taxa 
de juros compostos, capitalizados mensalmente, de 
modo que, 3 meses após a aplicação, o montante 
igualou-se ao valor nominal do título. Nessa situação, 
sabendo-se que 8

3
 = 512, é correto afirmar que a taxa 

mensal de juros usada pelo fundo de investimentos foi 
igual a 
 

A) 25%. 
B) 32%. 
C) 41,2%. 
D) 46,2%. 
E) 150%. 
QUESTÃO 16 
55) (TCE/AC) Ao entrar em vigor lei específica que 
estabeleceu novos direitos aos usuários de 
telecomunicações, uma operadora de telefonia celular 
perdeu 8% dos seus clientes. A empresa decidiu, então, 
diminuir sua margem de lucro sobre os serviços ao 
cliente, o que acarretou um aumento de 10% no número 
atual de clientes da empresa. Nessa situação, 
considerando que, após as medidas tomadas pela 
empresa, o número de clientes da operadora passou a 
ser de 80.960, então o número de clientes dessa 
operadora antes da perda dos 8% de clientes era 
 
A) inferior a 73.500. 
B) superior a 73.500 e inferior a 75.500. 
C) superior a 75.500 e inferior a 77.500. 
D) superior a 77.500 e inferior a 79.500. 
E) superior a 79.500. 
QUESTÃO 17 
56) (TCE/AC) Em um supermercado, um cliente 
comprou determinado produto e, na hora de pagar, o 
operador do caixa registrou um valor 9% superior ao 
preço impresso na etiqueta do produto. Para corrigir o 
erro, o operador do caixa efetuou um desconto de R$ 
9,81 sobre o preço registrado, de modo que o cliente 
pagasse apenas o valor impresso na etiqueta. Nessa 
situação, o valor em reais registrado na embalagem do 
produto era igual a 
 
A) 106,50. 
B) 109. 
C) 110,50. 
D) 112. 
E) 113,35. 
 
57) (TCE/TO) A adoção de diversas metodologias de 

amortização de empréstimos implica em  diversidade de 
valores de amortização e juros. Considere que uma 
empresa capte R$ 36.000 à taxa efetiva mensal de 2,5% 
com pagamento em 12 meses. Com base nessa 
situação hipotética, assinale a opção correta.  
 
A) Ao se adotar o sistema de amortização constante 
(SAC) o valor da prestação no décimo primeiro mês será 
de R$ 3.275 e o total de juros pagos, até aquela data, 
corresponde a R$ 5.975. 
 
B) Ao se adotar o sistema de amortização constante 
(SAC) o valor da prestação no quarto mês será de R$ 
3.690,80 e o total de juros pagos, até aquela data, 
corresponde a R$ 4.232,80. 
 
C) Ao se adotar o SAC o valor da prestação no décimo 
mês será de R$ 3.225 e o total de juros pagos, até 
aquela data, corresponde a R$ 5.625. 
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D) Ao se adotar o SAC o valor da prestação no oitavo 
mês será de R$ 3.734,50 e o total de juros pagos, até 
aquela data, corresponde a R$ 7.135,80. 
 
E) Ao se adotar o SAC o valor da prestação no sexto 
mês será de R$ 3.600 e o total de juros pagos, até 
aquela data, corresponde a R$ 4.275. 
 
 
(ANAC)  Acerca de grandezas proporcionais e de 
matemática financeira, julgue os itens que seguem. 
 
58) Se, em determinado mês, um trabalhador não sofrer 
reajuste salarial e os preços subirem 25%, então o poder 
de compra desse trabalhador será reduzido em 20% no 
referido mês. 
 
59) Considerando-se, no âmbito brasileiro, a redução da 
taxa básica de juros (taxa aparente) para 9,25% ao ano 
em junho de 2009, e projetando-se a inflação em 4,5% 
ao ano para 2009, é correto afirmar que a taxa real de 
juros no país para 2009 será inferior a 4,3% ao ano. 
 
60) No regime de capitalização composta, a taxa 
nominal ao semestre, capitalizada mensalmente, 
equivalente à taxa nominal de 103,5% ao trimestre, 
capitalizada bimestralmente, é inferior a 150%. 
 
61) Investindo-se 80% de um capital em um fundo de 
renda fixa e o restante em um fundo de renda variável, 
cujas cotas sofram, respectivamente, valorização de 
1,5% e 4,5% após um mês, é correto concluir que a 
rentabilidade desse capital no referido mês será superior 
a 2%. 
 
62) A taxa percentual de aumento sobre o preço original 
de um produto que foi submetido a um aumento de 30% 
seguido de um desconto de 20% é superior a 5%. 
 
63) Considerando que um banco empreste dinheiro a um 
cliente por 2 meses a juros compostos de 40% ao mês, 
então, no mesmo período, a taxa de juros simples que 
renderá os mesmos juros pagos pelo cliente será 
superior a 47%. 
 
64) Caso as ações de uma empresa de aviação sofram 
um aumento de 20% durante dois meses consecutivos e 
uma queda também de 20% nos dois meses seguintes, 
então, ao fim do referido período, essas ações sofrerão 
desvalorização de 7,84%. 
 
65) Caso o Banco A cobre uma taxa efetiva de juros de 
23% ao ano e o Banco B cobre uma taxa nominal de 
juros de 22% ao ano com capitalização semestral, então 
a melhor taxa de juros para o cliente será a do Banco B. 
 
Em cada um dos itens subseqüentes, é apresentada 
uma situação a respeito de matemática financeira, 
seguida de uma assertiva a ser julgada. 
 
66) Um empréstimo de R$ 20.000,00 foi concedido à 
taxa de juros compostos de 6% ao mês. Dois meses 
após concedido o empréstimo, o devedor pagou R$ 

12.000,00 e, no final do terceiro mês, liquidou a dívida. 
Nessa situação, tomando-se 1,2 como valor aproximado 
de 1,06

3
, conclui-se que esse último pagamento foi 

superior a R$ 11.000,00.  
 
67) Uma dívida, contraída à taxa de juros compostos de 
2% ao mês, deverá ser paga em 12 meses. No 
vencimento, o valor total a ser pago é de R$ 30.000,00, 
no entanto, o devedor quer quitá-la dois meses antes do 
prazo. Nessa situação, de acordo apenas com as regras 
de matemática financeira, o credor deverá conceder ao 
devedor um desconto superior a R$ 2.000,00. 
 
 
Em cada um dos itens subsequentes, é apresentada 
uma situação hipotética a respeito de matemática 
financeira, seguida de uma assertiva a ser julgada. 
 
68) 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. 
 
69) 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. 
 
70) 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.  
 
71) 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 por  

                    

      
      

 
Um capital de R$ 100.000,00 foi dividido em 2 partes 
que serão aplicadas, na mesma data, por 4 meses, a 
juros compostos. A 1.ª parte será aplicada à taxa de 
10% ao mês e a 2.ª, à taxa de 20% ao bimestre. 
Considerando (1,1)

4
 = 1,4641, julgue os itens 

seguintes. 
 
72) Se, ao final dos 4 meses, o rendimento da 1.ª parte 
for igual a R$ 27.846,00, então a 2.ª parte do capital 
aplicado é superior a R$ 45.000,00. 
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73) Se a soma dos rendimentos das duas aplicações, ao 
final dos 4 meses, for de R$ 44.964,00, então a 1.ª parte 
do capital aplicado é inferior a R$ 35.000,00. 
 
74) Se a soma dos rendimentos das duas aplicações, ao 
final dos 4 meses, for de R$ 45.205,00, então o capital 
foi dividido em duas partes iguais.  
 
Considerando que uma nota promissória, com valor 
de face de R$ 20.000,00, cujo termo é de 6 meses 
(180 dias), a uma taxa mensal fixa de juros simples, 
tem o valor nominal igual a R$ 27.200,00, julgue os 
itens que seguem. 
 
75) A taxa mensal fixa de rendimentos da promissória é 
inferior a 5%. 
 
76) Se a promissória for descontada 5 meses antes do 
vencimento, usando-se o desconto comercial simples, a 
uma 
taxa de 6% ao mês, então o portador da promissória 
receberá um valor inferior a R$ 20.000,00. 
 
77) Se a promissória for descontada 5 meses antes do 
vencimento, usando-se o desconto racional simples, a 
uma taxa de 5% ao mês, então o valor do desconto é 
inferior a R$ 5.500,00.  
 
Considerando um capital de R$ 100.000,00, investido a 
uma taxa anual de juros compostos de 40% com 
capitalização trimestral, julgue os itens subsequentes. 
 
78) Em um ano, o capital rendeu um montante inferior a 
R$ 46.000,00. 
 
79) A taxa anual efetiva desta aplicação foi superior a 
45%. 
 
Julgue os itens a seguir, referentes ao sistema 
francês de amortização, também denominado tabela 
Price. 

 
80) Nesse plano de amortização, caracterizado por 
prestações constantes, o valor da amortização, embutido 
na prestação, aumenta com o tempo. 
 
81) O montante dos juros devidos é calculado aplicando-
se a taxa contratada sobre o valor total do empréstimo. 
 

 


