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XII DESAFIO CULTURAL DO CURSO DE CIÊNCIAS CONTÁBEIS- 2019 
 
 

Questões de Matemática Financeira 
Prof. Cláudio Kaiser 

 
 
Questão nº 01  
 
01 - Uma das maneiras de se aumentar a margem de lucro de determinado produto, 

vendido em lotes, consiste em manter o preço de etiqueta e reduzir a quantidade de 

itens do pacote. Um comerciante costuma vender, em seu mercado, envelopes de pó 

para suco em caixas, contendo dez envelopes cada, ao preço de RS 10,00 a caixa. 

Para aumentar sua margem de lucro em cada caixa, ele decidiu reduzir a quantidade 

de envelopes  da caixa para oito, mas manteve o preço de R$ 10,00 a caixa. Desse 

modo, qual foi o aumento percentual no preço de cada envelope de pó para suco 

contido na caixa? 

a) 25%. 

b) 30%. 

c) 35%. 

d) 40%. 

e) 50%. 

 

 

Questão nº 02 
 

Um candidato durante a preparação para um concurso público teve várias alterações 

em seu peso, inicialmente aumentou de peso 30%, dois meses após teve novo 

aumento de peso de 15%. Resolve fazer um regime alimentar e perdeu inicialmente 

10% do peso, três meses  após, reduziu mais 20% do peso. Nestas condições, o 

percentual total de peso sobre o peso inicial foi aproximadamente de:  

a) 107,64% 

b)    7,64% 
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c)  14,96% 

d)  15,00% 

e) Nenhuma delas. 

 

 

Questão nº 03 
 

Marcos comprou um carro cujo valor a vista é de R$60.000,00. Deu 20% de entrada 

e financiou o  restante em 40 meses à taxa de juros compostos de 1,5% ao mês. Ao 

pagar a 18ª prestação resolve antecipar duas prestações. O montante a ser pago 

juntamente com a 18ª prestação é  aproximadamente de: 

a) R$3.917,18 

b) R$4.813,50 

c) R$3.931,50 

d) R$4.016,88 

e) Nenhuma delas  

 
 
 

Questão nº 04 
 
Com relação a matemática financeira:. 
         I  -  Valor nominal de um compromisso é o seu valor em determinada data 

anterior ao seu vencimento. 

         II - Duas taxas são equivalentes se, quando aplicadas a um mesmo capital, em 

uma mesma quantidade de períodos mas em intervalos de tempos diferentes, 

produzem o mesmo montante. 

         III - A diferença entre o valor nominal e o valor atual de um compromisso, que 

foi saldado vários períodos antes de seu vencimento, é denominado desconto. 

         IV - Valor atual é o valor de um compromisso na data de sua emissão e não do 

seu vencimento.  
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Assinale a opção correta:  

a) I  e  II 

b) I   e III 

c) III  e  IV 

d) II  e  IV 

e) Apenas a IV 

 
 
Questão nº 05 
 
Sara Maria pretende vender um imóvel por R$260.000,00 a vista. Mas devido as 

dificuldades do mercado, resolve vender parceladamente a um cliente que lhe propôs 

as seguintes condições: entrada de R$ 40.000,00, no mês quatro R$60.000,00, no 

mês sete R$30.000,00. No mês doze R$80.000,00 e no mês dezesseis R$100.000,00. 

A taxa interna de retorno que Sara Maria obteve foi de: 

a) 2,65% 

b) 1,89% 

c) 5,48% 

d) 1,56% 

e) Nenhuma delas 

 
 
 


