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1. APRESENTAÇÃO

A Produção Didático-pedagógica aqui apresentada faz parte das
produções

teórico-metodológicas

desenvolvidas

durante

o

Programa

de

Desenvolvimento Educacional – PDE, sob a orientação da professora Dra. Raquel
Lehrer, da Universidade Estadual do Oeste do Paraná – UNIOESTE, no ano de 2014.
Este material foi confeccionado no segundo semestre do ano de 2014 como
uma das estratégias do Projeto de Intervenção Pedagógica: “Metodologias para o
Ensino-Aprendizagem da Matemática Financeira na Educação Básica: Uma
Abordagem Prática” e será trabalhado com os professores de Matemática, da
Educação Básica, do Núcleo Regional de Educação de Dois Vizinhos/PR, no primeiro
semestre do ano de 2015 com o objetivo de desenvolver junto a estes profissionais
um curso de capacitação para a instrumentalização de sua prática pedagógica.
Esta proposta de intervenção pedagógica surgiu em decorrência do
reconhecimento do corpo docente quanto a importância da Matemática Financeira
para a vida cotidiana dos discentes e, também, devido a necessidade de implementála, de forma efetiva, no cotidiano escolar.
Dessa forma, configura-se como instrumento de intervenção pedagógica
frente às seguintes indagações: a) A utilização de metodologias didático-pedagógicas
voltadas ao cotidiano dos alunos pode auxiliar no processo de ensino aprendizagem
da Matemática Financeira na Educação Básica? b) Como possibilitar aos professores
de Matemática, da Rede Pública de Ensino do Estado do Paraná, instrumentalização
didático-pedagógica capaz de despertar o interesse de seus alunos para o
planejamento financeiro a partir dos conteúdos trabalhados na disciplina de
Matemática na Educação Básica?
Essa Produção Didática fundamenta-se nas Diretrizes Curriculares de
Matemática da Educação Básica do Estado do Paraná (2008), bem como, nos
trabalhos de D’Ambrosio (1993), Nóvoa (1995), Santos (2005), Skovsmove (2001),
dentre outros, podendo contribuir para a formação continuada dos professores de
Matemática da Educação Básica do Núcleo Regional de Educação de Dois
Vizinhos/PR, bem como, dos demais professores de Matemática da Rede Estadual
de Ensino do Estado do Paraná, através do Grupo de Trabalho em Rede.
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Assim, este material pedagógico, assume formato de Unidade Didática e
tem por objetivo propor atividades teórico-práticas para subsidiar o trabalho dos
professores da Educação Básica no processo de ensino-aprendizagem da
Matemática Financeira.
Através dessa Produção Pedagógica, procura-se instrumentalizar os
referidos professores para trabalhar a Matemática Financeira de forma mais crítica e
significativa, justificando-se pelo suporte pedagógico e metodológico que propiciará a
eles para lecionar esse conteúdo na Educação Básica, Séries Finais do Ensino
Fundamental e Ensino Médio, levando em consideração que o processo de ensinoaprendizagem de todo e qualquer conteúdo matemático, precisa estimular o senso
crítico e participativo dos alunos, através de um trabalho docente planejado e
intencional.
Esta Unidade Didática está estruturada na forma de um curso de formação
continuada a ser oferecido aos professores acima determinados. Serão oferecidos 8
(oito) encontros de 4 (quatro) horas cada um. Nos três primeiros encontros serão
discutidos alguns textos no intuito de compreender a importância da Matemática
Financeira escolar para a Educação Financeira como um todo, diante das
transformações econômicas que o Brasil vem enfrentando nas últimas décadas.
Nos demais encontros, focar-se-á na elaboração de material didático capaz
de despertar nos alunos o interesse pela Matemática Financeira bem como, o uso de
algumas tecnologias como a planilha eletrônica e as calculadoras financeiras,
incentivando o uso do laboratório de informática presente em todas as escolas da rede
estadual de ensino do Paraná.
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OFICINA I: Aprofundamento Teórico I.
Data: 07/03/2015.
Objetivos:
a) Analisar a evolução histórica da economia nacional;
b) Propor algumas atividades para trabalhar com os alunos.

Conteúdo:
Texto: LEITÃO, Miriam. Saga brasileira: a longa luta de um povo por sua moeda.
Nosso vício, desde o início. 2.ed. Rio de Janeiro: Record, 2011, p. 2-10. Disponível
em:

http://www.record.com.br/sagabrasileira/images/sagabrasileira_capitulos.pdf.

Acesso em: 16 out. de 2014.

Dinâmica:


Leitura do texto: Nosso vício, desde o início.



Discussão geral acerca do texto lido:
a) De que maneira, nós professores, podemos fazer com que nossos alunos
conheçam/saibam da “saga brasileira” por uma moeda estável?
b) No texto, a autora cita duas músicas que marcaram a época de transição
da hiperinflação à estabilidade econômica vivenciada hodiernamente pelos
brasileiros: Pecado Capital, de Paulinho da Viola, disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=KcSTSsBiOlE.
Francisco

Santana,

Saco

de

disponível

http://www.youtube.com/watch?v=Ys4PsE8amys.

Você

Feijão,

de
em:

professor,

trabalharia em suas aulas de Matemática utilizando tais canções? De que
forma?
c) Observando-se o vídeo da música Saco de Feijão, explorar a mudança da
moeda no Brasil, através de uma pesquisa acerca das denominações da
moeda brasileira ao longo do tempo, dividindo os alunos em grupo,
culminando em uma exposição de notas e moedas antigas.
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OFICINA II: Aprofundamento Teórico II.
Data: 14/03/2015.
Objetivos:
a) Relacionar a conjectura nacional da Educação Financeira à Matemática
Financeira escolar;
b) Discutir as possibilidades de inserção da Matemática Financeira nas aulas
de Matemática na Educação Básica, desde as séries finais do Ensino
Fundamental até o Ensino Médio;
c) Compreender a importância da Matemática Financeira para o exercício da
cidadania e para a dignidade humana.

Conteúdo:
Texto: CAMPOS, Marcelo Bergamini. Educação Financeira na Matemática
do Ensino Fundamental: Uma Análise da Produção de Significados.
Capítulo I: A importância da Educação Financeira no Brasil: um país
em transformação. Dissertação de Mestrado. Universidade Federal de Juiz
de Fora. Juiz de Fora, 2012, p. 21-31. Disponível em:
http://www.ufjf.br/mestradoedumat/files/2011/05/Disserta%C3%A7%C3%A
3o-_-Marcelo-Bergamini-Campos.pdf. Acesso em: 15 set. 2014.
Dinâmica:
 Leitura do texto: A importância da Educação Financeira no Brasil: um país
em transformação.


Discussão geral acerca do texto lido:
a) Atualmente se vivencia certa preocupação com a capacitação do cidadão
na gestão de seus recursos financeiros. O que você como professor de
Matemática tem feito neste sentido ao desenvolver suas aulas?
b) O texto elenca várias tentativas de inserir a educação financeira na
Educação Básica, porém, diante do crescente endividamento dos
indivíduos perante a oferta de crédito, crê-se que as mesmas não estão
logrando o êxito almejado na educação financeira do cidadão. Na sua
escola,

há

algum programa

voltado à Educação

Financeira

ou

especificamente à Matemática Financeira? O mesmo tem obtido sucesso?
Relate.
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OFICINA III: Aprofundamento Teórico III.

Data: 21/03/2015.
Objetivo:
a) Analisar as atividades propostas pelos livros didáticos do Ensino Fundamental,
no contexto da Matemática Financeira.

Conteúdo:
Texto: KLIEMANN, Geovana Luiza; SILVA, Patrícia Fernanda da;
DULLIUS, Maria Madalena. Relevância da Matemática Financeira no
Ensino

Fundamental.

Disponível

em:

http://www.univates.br/revistas/index.php/destaques/article/view/254/211.
Acesso em: 18 out. 2014.
Dinâmica:
 Leitura do texto: Relevância da Matemática Financeira no Ensino
Fundamental;


Discussão geral acerca do texto lido destacando a importância da Matemática
Financeira no Ensino Fundamental e Ensino Médio;



Análise dos livros didáticos do Ensino Fundamental utilizados nas Instituições
de Ensino do Núcleo de Educação de Dois Vizinhos: formar grupos por escola,
onde os professores irão identificar quais atividades de matemática podem ser
desenvolvidas com enfoque na Matemática Financeira. Após a análise, cada
grupo apresenta uma sugestão de como uma trabalhar a atividade presente no
livro com seus alunos;



Nos mesmos grupos, identificar as atividades voltadas especificamente à
Matemática Financeira presente nos livros didáticos analisados reestruturandoas de acordo com a realidade vivencial da escola onde atuam.
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OFICINA IV: Porcentagem.

Data: 28/03/2015.
Objetivo:
a) Rever os conceitos e as regras de porcentagem.

Conteúdo: Porcentagem.

Dinâmica:

RELEMBRANDO PORCENTAGEM

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/infograficos/onde-mora-o-perigo/. Acesso em: 09 set. 2014.

Observe o anúncio promocional acima e responda:
a) Em qual sistema de pagamento é mais coerente a aquisição do
produto?
b) Quais elementos você deve levar em consideração no momento de
decidir por qual plano comprar?
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Anúncios de ofertas como o acima são cada vez mais frequentes
na vida cotidiana dos brasileiros. Devido a estabilidade econômica que se vivencia
nos últimos tempos, o brasileiro já pode planejar seus gastos a longo prazo, fato
impensável na época da hiperinflação vivenciada nas décadas de 1970, 1980 e 1990.
Porém, muitos desses anúncios e promoções trazem consigo
artimanhas que acabam por lesionar o consumidor de forma bastante ardilosa. Por
isso, a Educação Financeira torna-se imprescindível, pois é através dela que podemos
planejar a vida.
A Matemática Financeira é ferramenta útil no sentido de auxiliar
os cidadãos a tomar a decisão mais acertada nos momentos de compra e venda e,
também, de investimentos e outras transações econômicas.
Assim, para podermos compreender melhor as situações que
envolvem a Matemática Financeira alguns conceitos como porcentagens, juros e
amortizações se fazem necessários.

PORCENTAGEM

Porcentagem ou percentagem compreende
uma parte do todo, isto é, quando se tem 100%, tem-se o todo.
É a razão cujo denominador é 100 e é
representada pelo símbolo %.
No nosso dia a dia é bastante comum ouvirmos a expressão “por
cento” em muitas de nossas ações, como por exemplo:
a) “Para ser aprovado no concurso público, devemos acertar, no
mínimo 50% das questões”.
b) “Liquidação: Tudo com 30% de desconto”.
c) “O candidato X encontra-se com 56% dos votos válidos”.
O que significa as expressões acima? Para responder compareas com o todo (100%).
Existem várias formas de representar a porcentagem, vejamos
algumas delas:
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30% → 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
30
0,3 → 𝐹𝑜𝑟𝑚𝑎 𝑑𝑒𝑐𝑖𝑚𝑎𝑙
30% =
= 0,3 → {
30
100
→ 𝑅𝑎𝑧ã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙
100

Para auxiliar no entendimento, propomos algumas atividades:

1) A Lei nº 12.711/2012, conhecida popularmente como “Lei das Cotas”, garante a
reserva de 50% das matrículas dos cursos à alunos oriundos integralmente do ensino
médio público. Os demais 50% das vagas permanecem para ampla concorrência.
Supomos que a Universidade X, estabeleça que 20% dessa reserva seja para
estudantes afrodescendentes. Em uma turma de 40 alunos/vagas, quantas vagas
serão reservadas para esses alunos?
Pode-se

responder

esta

atividade

de

várias

formas,

apresentamos duas delas:

1ª FORMA: Usando calculadora:

a) Calculadora comum:

50% =

50
= 0,5.
100

𝐸𝑛𝑡ã𝑜, 50% 𝑑𝑒 40 𝑣𝑎𝑔𝑎𝑠 → 40 . 0,4 = 20 𝑣𝑎𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑐𝑜𝑡𝑖𝑠𝑡𝑎𝑠;
𝐴𝑠𝑠𝑖𝑚:
20% =

20
= 0,2.
100

𝐸𝑛𝑡ã𝑜, 20% 𝑑𝑒 20 𝑣𝑎𝑔𝑎𝑠 → 20 . 0,2 = 4 𝑣𝑎𝑔𝑎𝑠 𝑝𝑎𝑟𝑎 𝑎𝑓𝑟𝑜𝑑𝑒𝑠𝑐𝑒𝑛𝑑𝑒𝑛𝑡𝑒𝑠.

Na Calculadora digite:

0,2 X 20= 4 ou 20 x 20%= 4 vagas.
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b) Calculadora financeira1:

Digite: 20 Enter 20 %, já aparecerá no visor o resultado 4 vagas.

2ª FORMA: Utilizando Regra de Três

VAGAS

PORCENTAGEM

40

100%

X

20%
20 100
=
𝑋
20
100𝑋 = 20.20
100𝑥 = 400
𝑥=

400
100

𝑥 = 4 𝑣𝑎𝑔𝑎𝑠.
2) Agora, sente com mais um colega e utilizando uma das estratégias acima
elencadas resolva os problemas abaixo e compare os resultados obtidos com
ele.
a) Um carro faz 8 km com um litro de álcool. Porém, se for abastecido com gasolina
seu desempenho é 25% maior. Nestas condições, quantos quilômetros percorrerá
com um litro de gasolina?
b) Ainda, com base na questão anterior, você precisa fazer uma viagem de 150 km,
sendo que o álcool custa R$ 1,99 e a gasolina R$ 2,99, qual combustível é mais
econômico?
c) Um notbook está sendo vendido em 8 prestações de R$ 120,00 ou por R$ 850,00
à vista. Qual o valor do desconto se for comprado à vista? Este desconto equivale a
quantos por cento do total?
d) A tabela abaixo representa o aumento do salário mínimo nacional na última década,
complete-a com os percentuais de aumento obtidos de um ano para o outro.
1

Professor, emulador da calculadora financeira disponível em: https://epx.com.br/ctb/hp12c.php.
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VIGÊNCIA

VALOR
MENSAL

VALOR DIÁRIO

VALOR HORA

01.01.2014

R$

724,00

R$ 24,13

R$ 3,29

01.01.2013

R$

678,00

R$ 22,60

R$ 3,08

01.01.2012

R$

622,00

R$ 20,73

R$ 2,83

01.03.2011

R$

545,00

R$ 18,17

R$ 2,48

01.01.2011

R$

540,00

R$ 18,00

R$ 2,45

01.01.2010

R$

510,00

R$ 17,00

R$ 2,32

01.02.2009

R$

465,00

R$ 15,50

R$ 2,11

01.03.2008

R$

415,00

R$ 13,83

R$ 1,89

01.04.2007

R$

380,00

R$ 12,67

R$ 1,73

01.04.2006

R$

350,00

R$ 11,67

R$ 1,59

01.05.2005

R$

300,00

R$ 10,00

R$ 1,36

01.05.2004

R$

260,00

R$

R$ 1,18

8,67

% DE
AUMENTO

Fonte: Adaptado de: http://www.trt18.jus.br/portal/bases-juridicas/informacoes-uteis/evolucao-salariominimo/. Acesso em: 09 set. 2014.

e) Observe o post abaixo e responda:

Fonte: Adaptado de: http://veja.abril.com.br/blog/impavido-colosso/para-comprar-um-civic-novobrasileiros-tem-de-trabalhar-11-vezes-mais-que-americanos/. Acesso em: 09 set. 2014.
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e.1) Quantos dias a mais o brasileiro precisa trabalhar para comprar o mesmo
bem?
e.2) Comparando-se o salário médio brasileiro com o americano, quantos por
cento o americano é maior?
e.3) Qual a porcentagem paga a mais pelo carro no Brasil?

1)

Leia

atentamente

a

notícia

abaixo,

disponível

em:

http://oglobo.globo.com/economia/brasileiro-trabalha-quase-5-meses-so-para-pagarimposto-diz-ibpt-4955270. Acesso em: 09 set. 2014.

a) A notícia acima relata a realidade dos impostos no Brasil. O cidadão brasileiro está
acostumado a pagar impostos, porém, na maioria das vezes, desconhece a taxa paga
por cada um deles2. Identifique alguns impostos elencados por esta notícia, pesquise
o valor da alíquota a ser paga em cada um deles, montando uma tabela de referência3:

IMPOSTO

2

DEFINIÇÃO

ALÍQUOTA BASE DE
(%)
CÁLCULO

Professor, saiba mais a respeito dos impostos acessando os seguintes sites:
http://www.receita.fazenda.gov.br/aliquotas/
http://www1.folha.uol.com.br/mercado/2014/09/1519230-tributo-para-importar-carro-hibrido-ereduzido.shtml.
http://www2.furg.br/depto/dmt/matfin/didatico/artigo_especial.pdf.
http://veja.abril.com.br/multimidia/infograficos/um-elefante-chamado-carga-tributaria.
3 Atividade adaptada de: REIS, Simone Regina dos. Matemática financeira na perspectiva da
educação matemática crítica. Dissertação de Mestrado. Santa Maria: Universidade Federal de Santa
Maria,
2013,
p.
45-46.
Disponível
em:
http://bit.profmatsbm.org.br/xmlui/bitstream/handle/123456789/373/2011_00240_SIMONE_REGINA_DOS_REIS.pdf?
sequence=1. Acesso em: 27 out. 2014.
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b) Você já deve ter pesquisado o significado do IPVA e percebido que sua
alíquota/taxa (%) varia de acordo com cada Estado da Federação onde o carro é
emplacado. Supondo que você tenha adquirido o carro da questão anterior aqui no
Brasil, no Estado do Paraná4, quantos reais gastaria com o pagamento desse
imposto?
c) Um funcionário ganha R$ 1.222,00 mensais. Sabendo que contribui para com o
INSS na alíquota de 8%. Qual o valor pago por ele com esta contribuição?
d) Uma geladeira tem preço de custo de R$ 850,00. Sabendo que para revendê-la um
dos impostos pagos é o IPI. Com base na pesquisa realizada anteriormente e supondo
que este seria o único imposto a ser pago na sua comercialização, por quanto um
comerciante necessitaria vendê-la para ter 15% de lucro limpo (deduzido o imposto)?
e) Certa mercadoria sofreu um aumento de 20%. Ao ser comercializada, o comprador
solicitou um desconto a fim de comprá-la pelo preço antigo. De quantos por cento
deve ser este desconto?
f) Observando o post abaixo e considerando que deseja importar o carro da Argentina,
quais impostos precisaria pagar? Pagando adequadamente todos os impostos, seria
vantajoso comprar o carro na Argentina e importá-lo para o Brasil? Explique? Em caso
afirmativo, quantos por cento o comprador pouparia?

Fonte: Atividade adaptada de: http://veja.abril.com.br/noticia/esporte/por-que-os-carros-sao-taocaros-no-brasil. Acesso em: 27 out. 2014.

4Professor,

para saber mais a respeito
http://www.ipva.fazenda.pr.gov.br/tabela_venal.

do

IPVA

no

estado

do

Paraná,

acesse:
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OFICINA V: Juros Simples

Data: 04/04/2014.
Objetivo:
a) Compreender os conceitos de: Capital, taxa, montante, juros simples.

Conteúdo:
Juros simples.

Dinâmica:

JUROS

Na Matemática Financeira a operação básica consiste no
empréstimo, onde alguém dispõe de certa quantia, denominada capital e a empresta
para outra pessoa ou empresa por determinado período de tempo. Findo tal período,
recebe a quantia inicial de volta acrescida de um “aluguel”, um acréscimo pelo
empréstimo realizado. Este acréscimo, “aluguel”, no campo financeiro, é denominado
juros.
Portanto, juros (J) é o acréscimo ocorrido num capital inicial (C)
que foi emprestado/aplicado por um determinado período de tempo (n) a uma taxa (i)
de acréscimo previamente estipulada.
Da relação existente entre o capital inicial, o período de tempo e
a taxa, tem-se o montante (M), o qual representa o capital inicial somado com o
juro/acréscimo.
Para melhor compreender a aplicação dos juros na sociedade
atual,

assista

o

vídeo

abaixo5,

disponível

em:

http://objetoseducacionais2.mec.gov.br/handle/mec/12534. (Acesso em: 28 out.
2014).
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Professor, se o vídeo não rodar, necessário se faz baixar o plugin na própria página do vídeo no item:
Clique aqui para baixar o plugin necessário para a visualização do recurso. Acesso em: 28 out. 2014.
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Através do vídeo podemos perceber que na prática há dois tipos
de juros, o simples e o composto, sendo este último o mais utilizado, pois ao final do
período de empréstimo o rendimento é maior, por isso as financeiras, lojas e bancos,
de regra, fazem uso desse tipo de juros e, na maioria das vezes, os consumidores
acabam por se endividar por não saber como o mesmo funciona.
A

reportagem

abaixo,

disponível

em:

http://zh.clicrbs.com.br/rs/noticias/economia/noticia/2012/07/cresce-numero-defamilias-gauchas-sem-condicoes-de-pagar-dividas-atrasadas-em-30-dias3809560.html (acesso em: 28 out. 2014), demonstra claramente o uso dos juros
compostos pela economia brasileira, sendo este um dos fatores de endividamento das
pessoas.

Diante de situações cotidianas como as acima descritas, o
estudo dos tipos de juros torna-se bastante importante em nossa vida. Por isso,
passamos agora a estudá-los do ponto de vista da Matemática Financeira.
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JUROS SIMPLES

Para compreendermos este tipo de capitalização temos que ter
em mente os seguintes conceito:
a) Capital (C): é o valor inicial do empréstimo ou aplicação;
b) Taxa de juros (i): compreende o percentual pago pelo
empréstimo do capital num período de tempo;
c) Período de tempo (n): é o tempo pelo qual o capital fica
emprestado ou aplicado;
d) Juros (J): é o rendimento, acréscimo do capital;
e) Montante (M): é o valor final, isto é, é o somatório do capital
inicial com o juro do período.
f) Fórmulas mais utilizadas:
𝑱 = 𝒋𝒖𝒓𝒐𝒔
𝑱
𝑻𝒂𝒙𝒂 𝒅𝒆 𝑱𝒖𝒓𝒐 → 𝒊 = , 𝒐𝒏𝒅𝒆: { 𝑪 = 𝑪𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝑪
𝒊 = 𝒕𝒂𝒙𝒂 𝒅𝒆 𝒋𝒖𝒓𝒐𝒔
𝑱 = 𝒋𝒖𝒓𝒐𝒔
𝑪 = 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝑱𝒖𝒓𝒐𝒔 → 𝑪 . 𝒊 . 𝒏, 𝒐𝒏𝒅𝒆: {
𝒊 = 𝒕𝒂𝒙𝒂
𝒏 = 𝒕𝒆𝒎𝒑𝒐
𝑴 = 𝒎𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆
𝑴𝒐𝒏𝒕𝒂𝒏𝒕𝒆 → 𝑴 = 𝑪 + 𝑱, 𝒐𝒏𝒅𝒆: { 𝑪 = 𝒄𝒂𝒑𝒊𝒕𝒂𝒍
𝑱 = 𝒋𝒖𝒓𝒐𝒔

No regime de capitalização simples, a base de cálculo é sempre
o capital inicial (C), o juro devido em cada período de tempo é constante e a base de
cálculo não se altera ao longo do tempo.
Para compreendermos melhor, vejamos um exemplo:

Exemplo: Uma financeira empresta R$ 1.000,00, a 10% ao mês, no período de
fevereiro de 2014 a julho de 2014. Sabendo que este empréstimo foi realizado no
sistema de capitalização simples, qual o valor do montante a ser pago no final
do período?
16

Resolução:
a) Retirando os dados:
C= 1000,00

i= 10% a.m. 10/100 = 0,1 a.m. n= 5 meses

b) Utilizando a Fórmula, tem-se:
𝐽 = 𝐶. 𝑖. 𝑛 → 𝐽 = 1.000 𝑋 0,1 𝑋 5 → 𝐽 = 500,00

c) Porém, para melhor visualizar a dinâmica dessa capitalização, observe a tabela
a seguir:

PERÍODO

BASE

DE

CÁLCULO

JUROS

SALDO

(𝑱 = 𝑪. 𝒊. 𝒏)

FINAL

(CAPITAL)

(Montante)

0-1

1.000,00

100,00

1.100,00

1-2

1.000,00

100,00

1.200,00

2-3

1.000,00

100,00

1.300,00

3-4

1.000,00

100,00

1.400,00

4-5

1.000,00

100,00

1.500,00

Como dito anteriormente, neste tipo de capitalização o
capital/base de cálculo em cada novo período é sempre o mesmo, neste caso, R$
1.000,00 e o valor do juro em cada período é sempre o mesmo, R$ 100,00. Assim,
com juro constante de R$ 100,00 ao mês ao final de 5 meses tem-se um total de juros
de R$ 500,00.
Este problema também pode ser resolvido utilizando a
calculadora financeira6, veja-se:
Utilizando-se a fórmula prática e a calculadora:
𝐽 = 𝐶. 𝑖. 𝑛
TECLAS
VISOR

1000

Enter

0,1

X

1000, 1.000,00 0,1 100,00

5

x

5,

500,00

6

Professor, emulador da calculadora financeira disponível em: https://epx.com.br/ctb/hp12c.php.
Maiores detalhes sobre o funcionamento da calculadora financeira na Oficina VI.
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E, também, a planilha eletrônica7, através dos
seguintes passos:
1) Para criar a tabela de desenvolvimento do cálculo, abra a planilha eletrônica e
insira os dados iniciais, conforme a figura:

2) Agora preencha as respectivas células com o mês e o período correspondente,
sendo que o mês de realização do empréstimo corresponde ao período “0”.

3) Agora preenchemos com o valor do capital, sendo que no mês de fevereiro de
2014 não houve incidência de juros, preenchemos, então a célula C2 com o
“0”.

7

Maiores detalhes sobre o funcionamento da planilha eletrônica na Oficina VII.
18

4) A partir de março de 2014 há incidência de juros, assim, temos que dar o
comando para que a planilha faça o seu cálculo. Será na célula C3 que
digitaremos a fórmula para calcular o juro, vá até ela e digite o sinal de “=”
(igual) e os dados correspondentes ao capital e a taxa de juros cobrada, isto é,
=1000*5%, o “*” corresponde ao sinal de multiplicação.

5) Agora tecle enter para obter o juro do período.
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6) Para saber o valor do capital basta somar os valores contidos nas células D2 e
C3, da seguinte forma:

7) Basta dar um enter para obter o resultado:

8) No sistema de juros simples, em todos os períodos o processo é o mesmo, isto
é, não há incidência de juros sobre o juro do período anterior, assim, basta
selecionar e utilizar a alça de preenchimento para obter os demais valores,
veja:

20

O diferencial de solucionar com a planilha eletrônica
encontra-se no fato de podermos visualizar ao longo da mesma a evolução do dinheiro
no tempo e, também, verificar imediatamente quanto seria pago mês a mês, isto é, se
quiser saber quanto daria para quitar o empréstimo no mês de maio de 2014, bastaria
apenas olhar para a planilha, não necessitando de novos cálculos.

Utilizando os conhecimentos acima adquiridos, responda as
atividades a seguir:

1) Observe a tirinha abaixo, supondo que o juro cobrado pela operadora do consórcio
seja o juro simples, determine a taxa mensal de juros por ela cobrada.

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/tirinhas/consorcio/. Acesso em: 28 out. 2014.
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2) Certo capital aplicado a juros simples durante 1 ano, sob taxa de juros de 3% ao
mês, gerou um montante de R$ 26.950,00. Determine o valor do capital
aplicado. (Obs: utilize a calculadora eletrônica para resolver)8.

3) A quantia de R$ 500,00 foi aplicada em um fundo de investimento que opera no
regime de juros simples. Após 6 meses rendeu o montante de R$ 560,00. Determine
a taxa de juros dessa aplicação. (Obs: utilize a planilha eletrônica para resolver).
4) Certo valor foi aplicado a juros simples de 6% ao mês, durante 5 meses e, em
seguida, o montante por ele produzido foi reaplicado durante mais 5 meses, a juros
simples de 4% ao mês. No fim do período de 10 meses, obteve-se o montante de R$
234,00. Determine o valor aplicado inicialmente. (Obs: para resolver utilize uma tabela,
pois será melhor visualizado).

8

Professor, tente resolver utilizando a calculadora financeira e a planilha eletrônica e anote as
dificuldades encontrada para saná-las nas Oficinas VI e VII.
22

OFICINA VI: Juros Compostos.

Data: 11/04/2014.
Objetivos:
a) Calcular juros compostos por fórmulas, com a calculadora financeira e com a
planilha eletrônica;
b) Comparar juros simples e compostos.

Conteúdo:
Juros Compostos.

Dinâmica:

JUROS COMPOSTOS

Observe a tirinha abaixo:

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/tirinhas/bola-de-neve/.

Você poderia explicar porque a dívida aumentou tanto em tão
pouco tempo?
A explicação é simples, as operadoras de cartão de crédito
trabalham no mercado financeiro com o sistema de juros compostos, no qual o juro
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produzido em cada período é somado ao saldo inicial do período, sendo o novo capital
para o rendimento do período seguinte e, assim, sucessivamente, produzindo grandes
montantes em períodos de tempo relativamente curtos.
Fique atento, de regra, a economia brasileira utiliza este tipo de
capitalização e, diante de todas as facilidades oferecidas pelo mercado de consumo,
comprar passa de satisfação à aborrecimento num piscar de olhos.

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/tirinhas/credito-direto-ao-consumidor/. Acesso em: 28 out.
2014.

Diante das artimanhas do mercado de consumo, necessário se
faz estar bem informado acerca desse tipo de juros. Iniciamos, por sua fórmula básica:
𝑀 = 𝑚𝑜𝑛𝑡𝑎𝑛𝑡𝑒
𝐶 = 𝐶𝑎𝑝𝑖𝑡𝑎𝑙
𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑛 , 𝑜𝑛𝑑𝑒: {
𝑖 = 𝑡𝑎𝑥𝑎
𝑛 = 𝑝𝑒𝑟í𝑜𝑑𝑜 𝑑𝑒 𝑡𝑒𝑚𝑝𝑜

Neste sistema de capitalização, o juro produzido ao final de cada
período é incorporado ao capital do período subsequente, assim, o juro produzido em
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cada intervalo de tempo é diferente, é crescente, como pode ser observado no
exemplo a seguir.

Exemplo: Uma financeira empresta R$ 1.000,00, a 10% ao mês, por 5 meses.
Sabendo que este empréstimo foi realizado no sistema de capitalização
composta, qual o valor do montante a ser pago no final do período?

a) Utilizando-se da fórmula:
𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑛
𝑴 = 1.000 (1 + 0,1)5
𝑴 = 1.000 (1,1)5
𝑴 = 1.000 . 1,61
𝑴 = 1.610,51

b) Utilizando a tabela:

PERÍODO

BASE

DE

CÁLCULO

JUROS

SALDO FINAL
𝒏

(𝑱 = 𝑪. (𝟏 + 𝒊)

(Montante)

(CAPITAL)

0-1

1.000,00

100,00

1.100,00

1-2

1.100,00

110,00

1.210,00

2-3

1.210,00

1121,00

1.331,00

3-4

1.331,00

133,10

1.464,10

4-5

1.464,10

146,40

1.610,51

c) Utilizando a Calculadora Financeira9:

Teclas 1000
Visor

CHS

1.000, -1.000,

PV

5N

10i

FV

-1.000,00

5,00

10,00

1.610,51

d) Utilizando a Planilha Eletrônica:

9

O uso da Calculadora financeira e da planilha eletrônica será aprofundado nas oficinas VI e VII.
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1) Abra a planilha e insira os rótulos iniciais:

2) Devemos lembrar, novamente, que no período inicial não há incidência de
juros, portanto, na célula B2 devemos preencher com “0” e na C2 com o
capital emprestado inicialmente.

3) Já a partir do período “1”, há incidência de juros e, assim, precisamos inserir
a fórmula para o seu cálculo. Vá até a célula C3 e coloque a fórmula
correspondente aos dados do problema, isto é, =D2*10%.
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4) Basta clicar enter para obter o resultado dos juros desse período.

5) Para obter o montante do final do período, basta adicionar as células D2 e
C3.

6) Para obter o valor basta clicar enter.

7) Para calcular o juro e o montante dos períodos seguintes, basta utilizarmos
a alça de preenchimento, pois a fórmula utilizada é a mesma usada no
período “1” e já devidamente inserida na planilha.
27

Alça de preenchimento

Neste tipo de capitalização dizemos que há juros sobre juros,
pois o rendimento do período anterior passa a compor o capital do período
subsequente, conforme se vislumbra na tabela acima.
Agora aplicando os conhecimentos sobre a planilha eletronica
resolva a questão abaixo:
Observe a tirinha abaixo e determine a taxa de juros Cobrada na transação comercial.

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/tirinhas/outras-despesas/. Acesso em: 30 out. 2014.
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OFICINA VII: Atividades de Juros Simples e Juros Compostos utilizando a
calculadora financeira e a planilha eletrônica.
Data: 18/04/2014.
Objetivo:
a) Compreender as funções e operações básicas da calculadora
financeira;
b) Calcular juros simples e compostos por meio da calculadora financeira;
c) Comparar o montante obtido na capitalização simples e composta em
períodos iguais.

Conteúdo Envolvido:
Taxa, juros simples e compostos.
Dinâmica10:

CALCULADORA FINANCEIRA

A calculadora financeira é uma ótima aliada para os cálculos de
taxa, juros simples e juros compostos, por isso, passamos agora ao estudo do seu
funcionamento.
A figura ao lado demonstra a
tela desse tipo de calculadora.

Fonte: https://epx.com.br/ctb/hp12c.php.
Acesso em: 30 out. 2014.

10

Dinâmica de resolução adaptada de: GIMENES, C. M. Matemática Financeira com HP-12C e Excel:
uma abordagem descomplicada. São Paulo: Pearson Prentice Hall, 2006, p. 32-66.
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Percebe-se que esta calculadora possui um sistema
difernciado das demais, cada tecla possui um significado específico. De regra, ela é
dividida nos seguintes setores:

a) Setor de entrada de dados: compreende os algarismos de 0 a 9, o ponto e a tecla
ENTER.

b) Setor de operações básicas: compreende as teclas:

c) Setor de limpeza:
TECLA

TIPO DE LIMPEZA
Limpa apenas o número contido no visor
Limpa todas as memórias
+

Limpa as memórias financeiras (PV, FV,
+

PMT, i, n)
30

d) Setor Financeiro:
TECLA

OPERAÇÃO/COMANDO
Número de períodos de tempo
Taxa de juros
Presente Valor/Capital/valor aplicado
Futuro Valor/Montante/valor final
Prestação/pagamento periódico

e) Setor de Porcentagem:
TECLA

OPERAÇÃO/COMANDO
Percentual
Percentual em relação ao todo
Variação de percentual
Prestação/pagamento periódico
Indica a saída de capital

f) Setor de Potenciação e Radiciação:
TECLA

OPERAÇÃO/COMANDO
Eleva uma base qualquer a um expoente
qualquer
Calcula raiz quadrada

+

Calcula o inverso de um número
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g) Setor Geral;
TECLA

OPERAÇÃO/COMANDO
Liga e desliga a calculdora

Ativa as teclas secundárias na cor
“laranja”
Ativa as teclas secundárias na cor “azul”

g) Iniciando:
1) Ligar e desligar: aperte a tecla

tanto para ligar, como para desligar.

2) Funções do teclado: de regra, as teclas têm mais de uma função. A notação em
branco indica a função principal da tecla. Já as notações em Azul e Laranja só são
ativadas com o auxílio das teclas

e

.

3) Configurar as casas decimais: para determinar o número de casas a ser utilizado
basta pressionar a tecla

e o número correspondente. Ex: duas casas decimais:

e=

4) Apagar número do visor: apenas aperte a tecla

, mas esse ato só exclui o

número do visor, não realiza a limpeza de outro tipo de memória.

5) Apagar todos os registros: aperte as teclas

e

. Isso é importante para que

as memórias automáticas não prejudiquem o cálculo a ser realizado. De regra, sempre
que iniciar um cálculo novo, tal procedimento deve ser realizado.

6) Linguagem de programação: este tipo de calculadora utiliza uma linguagem
diferente, denominada Notação Polonesa Reversa – RPN não o sistema algébrico
utilizado pelas outras calculadoras. Por isso não precisa de parênteses nem colchetes
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para efetuar as expressões matemáticas. Assim: primeiro precisamos inserir os
números e, por último, a operação desejada.
Passamos agora à alguns exemplos:

Operações Básicas:
a) 8 + 3 =
TECLAS
VISOR

8
8,

Enter
8,00

3 +
3, 11

5
5,

Enter
5,00

3 yx
3, 125

b) 53=

TECLAS
VISOR
c) √𝟐𝟓=

TECLAS
VISOR
4

d) √36 = 36

1⁄
4

TECLAS
VISOR

25 Enter
25, 25,00

g
yx
25,00, 5,00

36 Enter
36, 36,00

4
4,

=

1/x
0,25

yx
2,45

Porcentagem:
a) Calcule 45% de 150 =
TECLAS
VISOR

150 Enter
150, 150,00

45 %
45, 67,50

b) Um produto que custava R$ 135,00, passou a valer R$ 155,00. Qual o
percentual de variação?
TECLAS
VISOR

135 Enter
135, 135,00

155 ∆%
155, 14,81

c) Percentual em relação ao total: A quantos por cento 30 equivale de um total de
125?
TECLAS
VISOR

125 Enter
125, 125,00

30 %T
30, 24
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JUROS SIMPLES

Exemplo11: Observe o boleto de pagamento abaixo:

10/08/2014

Pagamento após o vencimento multa de 2%, mais
juros de 1,5% ao mês.

Fonte: Autora.

a) Quanto foi pago pelo boleto acima se o mesmo foi quitado em 03 de setembro
de 201412?


Configuração das casas decimais para o cálculo de intervalos entre
datas: Para fazer este tipo de cálculo sempre precisamos de seis casas
decimais.

11

Teclas

f

6

Visor

0,00 0,000000

Exercício adaptado de: PAIVA, M. R. Matemática: conceitos, linguagem e aplicações. São Paulo:
Moderna, 2002, p. 37.
12 Professor, lembre-se: Sempre que formos utilizar a calculadora financeira para calcular juros
simples temos que ter em mente que, obrigatoriamente, o período de tempo tem que estar em dias e a
taxa de capitalização em ano. Portanto, antes de inserir tais dados na calculadora, primeiramente temse que realizar as conversões, se necessárias.
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Calculando o número de dias entre as duas datas:
Tecla 10.082014 Enter

03.092014

∆DYS/EEX f 2

g

Visor 10,082014 10,082014 03,092014 03,092014 24,000000
G







24,00
dias

Calculando a multa:
Tecla 1.112.75

Enter

2

%

Visor 1.112,75

1.112,75

2,

R$ 22,26

Cálculo da Taxa Anual:
Tecla 1.5

Enter

12

X

Visor 1,50

1,50

12,

18,00% a.a.

Calculando o juro e o montante: o capital/PV será: 1.112,75 + 22,26
(multa)= 1.145,0113.
Tecla 1.145.01 CHS PV

1,5 enter 12 x i 24 n

f INT/i

+

Visor -1.145,01

18,00

13,71
juros

1.156,46
montante

24,00

b) Se por este boleto foi pago o valor de R$ 1.175,84, em que data foi pago?
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Cálculo do juro pago:
Tecla

1.175.84

Enter

1.145.01

-

22.24

-

Enter

1.145.01

+

Visor

-1.175,84

-1.175,84

1.145,01

30,83

22,24
(multa)

8,59
Juro

8,59

1.145,01

1.153,60

Cálculo do número de dias em atraso:
Tecla 1.153.60

enter

1.5 %

8.59

x><y

÷

30

x

Visor 1.153,60

1.153,60

1,5 17,30

8,59

17,30

0,50 30, 15
dias

Professor, para maiores informações a respeito do cálculo dos juros e do montante assista o vídeo
disponível em: http://www.youtube.com/watch?v=SXXh2hxywaY. Acesso em: 08 nov. 2014.
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Cálculo do dia do pagamento14:
Tecla 10.082014 Enter
Visor 10,082014 10,082014



15
15,

g
15,
g

DATE/CHS
25.08.2014

115

Conclusão: o boleto foi pago no dia 25 de agosto de 2014, uma segundafeira.

Agora utilizando os conhecimentos acima resolva as atividades
abaixo:

1) Um amigo lhe empresta o valor de R$ 3.500,00 a taxa de 1,3% ao mês, no
sistema de juros simples, para pagamento em um semestre. Qual o valor do
juro a ser pago no final do período? Qual o montante a ser pago?
2) Tinha uma dívida de R$ 360,00 que foi paga com 20 dias de atraso, pelo atraso
paguei R$ 12,00 de juros. Qual a taxa de juros me foi cobrada?
3) A expressão Hot Money16, gira em torno de empréstimos realizados a prazos
curtíssimos, geralmente, por um único dia, a fim de suprir problemas de caixa
das empresas, por isso, o custo desse tipo de empréstimo, quase sempre, são
calculados via juros simples. Supondo que a empresa X realizou um Hot Money
em 22 de setembro de 2014 no valor de R$ 6.300,00 a taxa de 5% ao mês,
qual valor foi devolvido no dia 23 de setembro de 2014?

14

Primeiramente, configure a calculadora com 6 casas, como explicado acima.
O número “1” que aparece no viso ao final significa que é uma segunda-feira, pois este tipo de
calculadora considera: 1-segunda-feira; 2- terça-feira; 3- quarta-feira; 4- quinta-feira; 5- sexta-feira; 6sábado e 7- domingo.
16 Professor, saiba mais sobre os empréstimos de Hot Money, através do vídeo disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=M5J015X0NqQ. Acesso em: 09 nov. 2014.
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JUROS COMPOSTOS17

Exemplo 01: Um empresário fez um empréstimo no valor de R$ 15.000,00 para pagar
em 6 meses, no regime de capitalização composta, à taxa de 2,5% ao mês. Quanto
pagará ao banco no final do período?

Teclas 15.000 CHS PV

6n

Visor

6,00 2,50 17.395,40

-15.000,

2,5 i

FV

Exemplo 02: Um banco paga aos seus clientes/investidores a taxa de 1,8% ao mês.
Qual valor deve-se investir para se obter R$ 20.000,00 daqui a 24 meses?

Teclas 20.000 CHS FV

24 n

1,8 i

Visor

24,00

1,80 13.034,17

-20.000,00

PV

Exemplo 03: Por quanto tempo R$ 7.000,00 deve ser aplicado a taxa de juros
compostos de 5% ao mês, para render R$ 500,00 de juros?

17

Teclas 7.000 CHS PV

7.500 FV

5i

Visor

7.500,00

5,00 2,00

-7.000,00

n

Professor, saiba mais sobre cálculos de juros compostos, através do vídeo disponível em:
http://www.youtube.com/watch?v=jtg3GbEDQ7I. Acesso em: 09 nov. 2014.
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Exemplo 04: Observe a tirinha abaixo:

Fonte: http://meubolsofeliz.com.br/tirinhas/cheque-especial/. Acesso em: 09 nov. 2014.

Supondo que você realize o empréstimo nessas
condições. Determine a taxa de juros cobrada pelo banco para o cheque especial.
Teclas 1.000 CHS PV

2.518 FV

12 n

I

Visor

2.518,00

12,00

8% ao mês

-1.000,00

Agora, utilizando os demais dados disponíveis,
calcule a taxa de juros para o segundo e o terceiro ano do empréstimo. Calcule
também, a taxa anual de juros desse empréstimo.
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PLANILHA ELETRÔNICA

Exemplo 01: Após muitos anos, seu Emanoel conseguiu juntar dinheiro e pretende
investi-lo para garantir sua futura aposentadoria. Sabendo que ele tem 51 anos e
pretende se aposentar ao completar 65 anos, que o valor economizado é R$
15.000,00 e que a taxa de juros da aplicação é de 15% ao ano, que valor
disponibilizará para sua aposentadoria?

1) Abra a planilha e insira os rótulos iniciais: Note que no período “0” não há
incidência de juros, por isso, na célula B2 inserimos o “0”.

2) Já a partir do período “1”, há incidência de juros e, assim, precisamos inserir
a fórmula para o seu cálculo. Vá até a célula C3 e coloque a fórmula
correspondente aos dados do problema, isto é, =C2*15%.
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3) Para obter o montante do final do período, basta adicionar as células C2 e
B3.

4) Para calcular o juro e o montante dos períodos seguintes, basta utilizarmos
a alça de preenchimento, pois a fórmula utilizada é a mesma usada no
período “1” e já devidamente inserida na planilha.

Exemplo 02: Renata pediu emprestado à sua vó R$ 3.500,00 para pagar as despesas
de sua formatura. Ficou combinado entre elas que a taxa de juros cobrada seria de
1,3% ao mês. No segundo mês do empréstimo Renata pagou R$ 600,00. No sétimo
mês devolve a importância de R$ 830,00. No décimo mês, Renata só pode pagar R$
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120,00, porém, ao final de 1 ano quitou a dívida em sua totalidade. Quanto pagou na
última parcela?

1) Abra a planilha e insira os rótulos iniciais: Neste caso, como há vários
pagamentos além do período, do juro e do capital, que agora chamaremos
de dívida, temos os pagamentos realizados durante o período.

Note que no período “0” não há incidência de juros,
por isso, na célula B2 inserimos o “0” e como não há pagamento na célula C2 também,
inserimos “0”.
2) Já a partir do período “1”, há incidência de juros e, assim, precisamos inserir a
fórmula para o seu cálculo. Vá até a célula C3 e coloque a fórmula
correspondente aos dados do problema, isto é, =D2*1,3%.
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3) Para obter o montante do final do período, basta adicionar as células D2 e B3
e diminuir a C3, sendo que na célula C2 deve-se manter o “0”, pois não houve
pagamentos nesse período.

4) O valor da dívida se dará da seguinte forma:

5) Para obtermos o resultado basta clicar enter.

42

6) Nos meses subsequentes, a fórmula é a mesma, então, podemos utilizar a alça
de preenchimento para fazer os cálculos.

7) Porém, há meses que Renata pagou certas quantias, as quais devem ser
descontadas do total no mês correspondente ao pagamento. Assim, a coluna
pagamento será preenchida apenas nos períodos que houve pagamento,
devendo os demais ser preenchidos com “0”.

Observando a planilha, fica fácil visualizar o desenrolar da
dívida ao longo do tempo, facilitando também, a exploração de várias questões sem
necessitar refazer cálculos.
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OFICINA VIII: Troca de Atividades de Matemática Financeira entre os
participantes

Data: 18/04/2014.

Objetivo:
a) Oportunizar a troca de material didático-pedagógico entre os
professores;
b) Confeccionar um portfólio de atividades.

Conteúdo:
Taxa, juros simples e compostos.

Dinâmica:
Cada grupo de professor, apresenta uma atividade envolvendo juros
simples e outra envolvendo juros compostos para os demais colegas.
Tais atividades devem envolver o uso das tecnologias apresentadas,
utilizando sempre situações do cotidiano dos alunos.
Ao final das apresentações, será montado um portfólio com as
atividades, o qual ficará à disposição de todos os professores do Núcleo Regional de
Educação.
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