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Questão 1.  (ESPP - 2012 - BANPARÁ - Técnico 
Bancário) Assinale a alternativa incorreta: 

I. O valor de juros, em cada período, no modelo SAC de 
financiamento, vão aumentando ao longo do tempo 
enquanto que os valores das amortizações são 
constantes. 

II. O valor de juros, em cada período, no modelo PRICE de 
financiamento, vão diminuindo ao longo do tempo 
enquanto que os valores das amortizações vão 
aumentando. 

III. O valor da prestação de um financiamento no sistema 
PRICE é dado pela soma entre o valor da amortização e 
o valor dos juros do período. 

IV. Se o valor da amortização no sistema SAC de 
financiamento for igual a R$ 750,00 e o valor dos juros, 
num certo período, for igual a R$ 83,00, então o valor 
da prestação nesse período será de R$ 833,00. 

V. Se o valor da amortização no sistema PRICE de 
financiamento é igual a R$ 750,00 e o valor de juros, 
num certo período, for igual a R$ 83,00, então o valor 
da prestação nesse período será de R$ R$ 833,00. 

 
Questão 2. (CESGRANRIO - 2012 - Caixa - 
Engenheiro Civil) O máximo da remuneração mensal que 
um indivíduo pode comprometer para pagamento das 
prestações de empréstimos é de R$ 2.000,00 e, em função 
da idade, tabelas atuariais limitam o prazo do empréstimo 
em 100 meses. Considerando taxa de juros de 1% ao mês, 
qual é o valor da amortização para o maior empréstimo que 
ele pode tomar pelo Sistema de Amortização Constante 
(SAC)? 

Questão 3. (Adaptada de FCC - 2012 - Prefeitura de 
São Paulo - SP - Auditor Fiscal do Município - Gestão 
Tributária - Prova 1) Uma dívida, no valor de R$ 5.000,00, 
foi paga em 20 parcelas mensais, a primeira delas vencendo 
ao completar um mês da data do empréstimo. O sistema 
utilizado foi o SAC (Sistema de Amortização Constante), 
com taxa de 4% ao mês. Qual o valor da primeira 
prestação? Qual a razão à qual o valor das prestações 
decrescem? 

Questão 4. (Adaptada de FCC - 2007 - MPU - 
Analista - Atuarial) Jacinto Armação contraiu um 
empréstimo com pagamentos mensais, junto ao Banco 
FinanGeral S.A., para a compra de uma casa na praia. O 
sistema proposto pelo Banco e aceito pelo Jacinto foi o 
SAC - Sistema de Amortização Constante. Considerando 
que o Empréstimo foi de R$ 120.000,00, taxa de juros 
nominal de 12% a.a. e com prazo de 10 anos para pagar, 
qual o valor da primeira parcela? 

Questão 5. (CESPE - 2010 - TRE-MT - Analista 
Judiciário - Contabilidade) Com o objetivo de financiar a 

própria campanha para o cargo de vereador, um candidato 
contraiu um empréstimo de R$ 12.000,00, a ser pago em 8 
parcelas postecipadas, anuais, pelo sistema de amortização 
constante e à taxa de juros de 5% ao ano. Nesse caso, qual o 
valor que, aplicado na data do empréstimo à taxa de juros 
simples de 5% ao ano para resgate em 5 anos, resultará o 
mesmo valor a ser pago pelo candidato em sua 5.ª parcela? 

Questão 6. (Adaptada de  CESPE - 2012 - TCE-ES - 
Auditor de Controle Externo - Conhecimentos Básicos) 
Uma empresa, com o objetivo de captar recursos 
financeiros para ampliação de seu mercado de atuação, 
apresentou projeto abanco Alfa, que, após análise, liberou 
R$ 1.000.000,00 de empréstimo, que deverá ser quitado em 
12 parcelas mensais, a juros nominais de18% ao ano, 
capitalizados mensalmente. Qual o valor de cada prestação 
pelo sistema Price? 

Questão 7. (Adaptada de  CESPE - 2010 - BRB - 
Escriturário) 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. 

a) Qual sistema o cliente deve optar para que a primeira 
prestação tenha o menor valor possível? 

b) Qual a taxa de juros anual equivalente a taxa de 1% ao 
mês? 

c) No SAC, os valores das prestações mensais formam 
uma progressão aritmética? 

d) No SAC, o valor da 26.ª prestação é igual ao dobro da 
amortização? 

e) Qual o valor da 98.ª prestação pelo sistema francês? 
 

Questão 8. (ACEP - 2004 - BNB - Assistente 
Administrativo) Uma família comprou uma geladeira nova, 
a prazo, em prestações iguais, com juros. Assinale a 
alternativa CORRETA. 

I. para um mesmo valor de prestação, o valor presente das 
prestações diminui quando a taxa de juros aumenta. 

II. no momento da compra, o valor presente da última 
prestação é igual ao valor presente da primeira 
prestação. 

III. o valor das prestações será maior se for dado um sinal no 
momento da compra. 

IV. o valor das prestações não depende da taxa de juros. 
V. o valor das prestações não depende da quantidade de 

parcelas.


