
 

 

Resolução das atividades da aula - MAT9_04NUM09 
 

1)Entre no site do Banco Central e conheça alguns exemplos de taxas de juros de operações 
de crédito, observe alguns exemplos de cálculo com a Calculadora do Cidadão. Com a 
Calculadora do Cidadão resolva os seguintes problemas: 
Nesta parte os alunos vão apenas entrar no site e conhecê-lo. 

a) Um cidadão está pensando em comprar um bem que custa à vista R$ 900,00. O 
vendedor oferece a opção de pagar em 10 parcelas fixas de R$ 120,00, sem entrada. 
Qual a taxa de juros embutido no financiamento? 

b) Um cidadão adquiriu um bem no valor de R$ 10000,00, a ser pago em 8 meses, 
sabendo que o rendimento em uma aplicação é de 0,96% ao mês. Quanto essa pessoa 
deverá depositar mensalmente para adquirir esse bem? 

Resolução: 

a)  
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b)  

___________________________________________________________________________________________________ 

 

2) Pense em alguma melhoria que pode ser feita na infraestrutura da parte recebida do 
colégio e faça uma pesquisa sobre taxas de juros de empréstimo pessoal cobrada pelos 
bancos de sua região para fazerem um empréstimo pessoal para realizar a obra na escola. 
Escolham um tempo para pagar o financiamento e calcule os juros compostos ao longo do 
período e o montante final. 
 
Resolução:Um exemplo de planejamento da reforma da sala de aula: 
Refazer a pintura, consertar os ventiladores e lavar as cortinas. 
São 10 sala de aulas. Valor estimado para pintura R$ 5000,00, valor estimado para os ventiladores 
R$ 2000,00, valor estimado para as cortinas R$ 500,00. Total R$ 7500,00. 
Taxas pesquisadas de bancos: 
 

Banco  Taxa de juros (% ao mês) 

Banco do Brasil  4,19 

Caixa Econômica Federal  4,87 

Itaú  4,9 

Santander  4,93 

Bradesco  5,82 
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Supondo um período de 6 meses, um empréstimo de R$ 7500,00 no Banco do Brasil e na Caixa 
Econômica Federal.   
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