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Exercícios de Introdução à Matemática Financeira 
 
1.  (CESPE) Três pessoas montam uma sociedade, na qual cada uma delas aplica, 
respectivamente, R$ 20.000,00, R$ 30.000,00 e R$ 50.000,00. O balanço anual da firma acusou 
um lucro de R$ 40.000,00. Supondo-se que o lucro seja dividido em partes diretamente 

proporcionais ao capital aplicado, cada sócio receberá, respectivamente:  

a) R$ 5.000,00; R$ 10.000,00 e R$ 25.000,00  

b) R$ 7.000,00; R$ 11.000,00 e R$ 22.000,00  

c) R$ 8.000,00; R$ 12.000,00 e R$ 20.000,00  

d) R$ 10.000,00; R$ 10.000,00 e R$ 20.000,00  

e) R$ 12.000,00; R$ 13.000,00 e R$ 15.000,00  
 
 
2. Uma sociedade realizada entre duas pessoas é baseada em quotas de responsabilidade 
limitada. Sabendo que os investimentos foram de R$ 5 000,00 e R$ 15 000,00 e que após 
determinado tempo um lucro de R$ 100 000,00 fora gerado. Qual será a parte de cada um de 
acordo com os investimentos ocorridos?  
 
 
3. Um produto é comprado por R$ 150,00 e é vendido por R$ 300,00. Qual foi o lucro sobre o 
preço de custo? Qual foi o lucro sobre o preço de venda? 
 
 
4. O preço de um aparelho elétrico com um desconto de 40% é igual a R$ 36,00. Calcule, em 
reais, o preço deste aparelho elétrico, sem este desconto.  

a) 60,00  
b) 65,00  
c) 70,00  
d) 75,00  

 
 
5. Um produto sofreu um aumento de 25%. Em seguida, devido a variações no mercado, seu 
preço teve que ser reduzido também em 25%, passando a custar R$ 225,00. O preço desse 
produto, antes do aumento, era, em reais:  

a) 225,00  
b) 240,00  
c) 260,00  
d) 300,00  

 
 
6. (FCC) Numa loja, o preço de um produto tem um desconto de 15% se for pago à vista ou um 
acréscimo de 5% se for pago com cartão de crédito. Tendo optado pelo cartão, uma pessoa 
pagou R$ 80,00 de acréscimo em relação ao que pagaria, com desconto, à vista. Então a soma 
dos preços do produto à vista com desconto e no cartão é:  

a) R$ 700,00  
b) R$ 740,00  
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c) R$ 760,00  
d) R$ 720,00  
e) R$ 780,00  

 
 
7. Cespe - julgue os itens seguintes. considere que, ao colocar um terreno à venda, o proprietário 
tenha anunciado que aceitaria uma das seguintes opções de pagamento:   
I. Pagamento à vista, no valor de r$ 100.000,00;  
II.  Pagamento de r$ 50.000,00 no ato da compra e mais r$ 80.000,00 um ano após a compra.  
 
Nessa situação, supondo-se que haja uma aplicação que paga juros compostos líquidos de 4% ao 
mês e tomando-se 0,62 como valor aproximado para 1,04-12, então a melhor opção para o 
comprador é a opção I. 
 


