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1. A loja Barateira vende certo eletrodoméstico em seis prestações mensais iguais de

R$81, 43, sendo a primeira, paga 30 dias após a compra. A taxa de juros do crédito

pessoal da loja é de 4, 5% am.Qual o preço à vista dessa mercadoria?

2. Um televisor em cores custa R$2.500, 00 à vista, mas pode ser �nanciado sem entrada

em 18 prestações mensais iguais e sucessivas à taxa de juros de 3, 5% am. Calcular o

valor da prestação a ser paga pelo comprador.

3. Um equipamento é vendido por R$15.000, 00 à vista. Pode ser adquirido também em

prestações mensais iguais e sucessivas de R$885, 71, a juros de 3% am. Sabendo-se

que as prestações vencem 30 dias após a compra, calcular o número de prestações.

4. Um equipamento industrial é vendido por R$20.000, 00 à vista, ou em 12 prestações

mensais, iguais e sucessivas de R$1.949, 74. Determinar a taxa de juros mensal que

está sendo cobrada.

5. A Companhia Metalúrgica Liga Leve mantém uma pendência com o governo federal

relativa ao não recolhimento de imposto de renda dos últimos dois anos. O total da

dívida, já com os juros e multas inclusos, é de R$2.540.000, 00. Por se tratar de um

valor elevado, impossível de ser pago em uma única oportunidade, e �cou de�nido com

a Secretaria da Receita Federal um parcelamento em quatro anos, com pagamentos

mensais. A taxa de juros cobrada é de 1% ao mês. Calcular o valor de cada parcela.

6. Um apartamento foi adquirido com uma entrada de R$30.000, 00, mais 48 prestações

mensais imediatas de R$3.339, 69. Qual o preço à vista do apartamento, se a taxa do

mercado imobiliário é 1, 25% am?
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1. A Locadora de Veículos Sempre Alerta estuda a renovação de sua frota de carros de

aluguel. O sr. Reinoldo, diretor comercial da empresa, avalia uma proposta de leasing

do Banco da Lavoura, que oferece uma operação nos seguintes termos:

• valor da prestação do leasing = R$695, 00;

• número de parcelas = 24;

• valor residual =nulo.

O sr. Reinoldo está na dúvida em realizar a operação neste momento, �nal do primeiro

trimestre, pois os 40 carros que ele pretende substituir estão com apenas oito meses e

cerca de 24.000 km em média. Ele poderia aguardar por mais seis meses, pois o valor

de renda pouco seria afetado, e o valor das parcelas poderia ser aplicado. Atualmente,

ele consegue uma taxa de 0, 85% aa mês. Calcular de quanto será possível dispor, ao

�nal de seis meses, caso a troca seja adiada.

2. A Administradora de Condomínios Pousada Feliz é uma das maiores do País. Ela

trabalha principalmente com condomínios de alto padrão. Um deles é o Gamaville,

que pretende construir uma sede campestre. Os condôminos, cerca de 600, deverão

dispor de uma quantia, mensalmente, durante dois anos, que será empregada na

realização do empreendimento. Os valores pagos serão depositados em uma conta de

poupança que rende cerca de 0, 5% ao mês. Sabendo-se que anualmente deverão ser

arrecadados cerca de R$225.000, 00, calcule o valor da contribuição mensal de cada

condômino.

3. Um investidor aplica mensalmente R$1.243, 57 em uma instituição �nanceira, gerando

um montante no valor de R$9.500, 00 na data do último depósito. Sabendo-se que a

taxa contratada é de 2, 9% am e que o primeiro depósito é feito um mês após a data

da operação, calcular o número de depósitos mensais.

4. O sr. Boa Vida aplicou em um título de renda �xa, efetuando 18 depósitos mensais

iguais no valor de R$235, 48 e gerando um montante de R$5.415, 22 ao �nal do último

depósito. Determinar a taxa de juros mensal ganha pelo sr. Boa Vida.
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1. Uma bicicleta foi vendida em nove prestações mensais iguais no valor de R$94, 59,

sendo a primeira paga no momento da compra. Se a taxa de juros é de 23, 75% aa,

determinar o preço à vista da bicicleta.

2. Quanto se deve depositar, a partir de hoje, no início de cada mês, em uma instituição

�nanceira que paga 2, 45% am para constituir um montante de R$5.300, 00 ao �nal

de dois anos?

3. Calcular o valor da prestação mensal antecipada capaz de amortizar, com 18 pa-

gamentos mensais iguais, um �nanciamento no valor de R$5.800, 00 a uma taxa de

juros de 28, 78% aa.

4. Calcular o montante, ao �nal de 18 meses, resultante da aplicação de 18 parce-

las mensais e iguais no valor de R$789, 86 à taxa de 1, 15% am, sendo a primeira

aplicação feita hoje.

5. Quanto se deve depositar, a partir de hoje, no início de cada mês, em uma instituição

�nanceira que paga 1, 45% am para constituir um montante de R$5.300, 00 ao �nal

de 24 meses?

6. Quantas aplicações mensais de R$1.000, 00 são necessárias para obter um montante

no valor de R$33.426, 47, sabendo-se que a taxa de juros é de 3% am, que a primeira

aplicação é feita hoje, e a última, 30 dias antes do resgate daquele valor?
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1. Uma pessoa quer comprar uma loja comercial em um shopping para viver com a renda

do seu aluguel. Calcula que poderá ser alugada por R$2.000, 00 mensais. Quanto

estará disposta a pagar pela loja comercial, se a taxa de mercado está em torno de

1% am?

2. Quanto um investidor deverá aplicar hoje em uma caderneta de poupança que rende

0, 5% am para ter uma renda perpétua mensal de R$4.500, 00 atualizados pelo índice

de correção da poupança? Considere a primeira retirada um mês após a aplicação.
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