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(2,0) 1. O Banco Bádue & Brothers está ofertando um CDB com taxa pré-fixada igual a 125% do 

CDI e vencimento em 05/07/2021. Considerando que o CDI é igual a Selic, que atualmente está fixada 

em 5% aa, e que a alíquota de Imposto de Renda para essa operação é de 17% sobre o rendimento, 

calcular o valor líquido a ser resgatado no vencimento, se um investidor aportar R$10.000,00 hoje. 

 

(2,0) 2. Minha filha Marina adora uma boneca chamada LOL cujo preço mínimo pelo qual 

encontramos o produto no Brasil é, geralmente, R$100,00. Consideremos a seguinte hipótese: Marina 

consegue juntar toda semana uma quantia constante em seu cofrinho e ao final de cada semana ela 

aporta esse valor em uma aplicação financeira que rende 0,6% ao mês. Qual deve ser o valor aportado 

semanalmente para que ela consiga adquirir sua boneca ao final de quatro semanas? 

 

(2,0) 3. Após pouco mais de cinco anos de uso de nosso atual carro, período no qual rodamos pouco 

mais de 90.000 km, eu e minha esposa decidimos trocar de automóvel. Após uma pesquisa de 

mercado, optamos pela aquisição de um veículo seminovo. Entre as opções encontradas, 

selecionamos inicialmente um Peugeot 208, ano 2017, que estava sendo anunciado por R$44.000,00. 

Ao nos dirigirmos a concessionária que estava vendendo o carro foi nos oferecido R$21.000,00 pelo 

nosso veículo, recurso que seria utilizado como entrada para aquisição do automóvel pretendido. 

Considerando que pretendíamos financiar o saldo devedor, em 24 prestações mensais iguais, e que a 

taxa de juros praticada era de 1,2% ao mês, qual seria o valor de cada uma das prestações? 

 

(2,0) 4. Ao adquirir um imóvel pelo Sistema Financeiro de Habitação, o financiamento segue as regras 

do Sistema de Amortização Constante (SAC). Considerando que um mutuário quer adquirir um 

imóvel de R$180 mil e para tanto pretende dar a entrada mínima de 20% do valor do bem, financiando 

o restante em 240 meses com uma taxa de juros anual de 8%. Calcule: 

a) o valor das três primeiras prestações. 

b) o valor da última prestação. 


