
 
 

PLANO DE ENSINO 

DADOS DO COMPONENTE CURRICULAR  

Nome do COMPONENTE CURRICULAR: Matemática Financeira 

Curso: Tecnologia em Construção de Edifícios 

Série/Período: 3º 

Carga Horária: 33 horas 

Docente Responsável: Ednaldo Sena dos Santos 

 

EMENTA 

Razão; Proporção; Grandezas Diretas e Inversas; Porcentagem; Empréstimos; Juros e Desconto Simples; 

Juros e Desconto Compostos; Equivalência de Capitais; Taxas: nominal, efetiva e equivalente; Rendas: 

constantes e variadas; Sistema de Amortização de Dívidas; Correção Monetária; Depreciação; Análise de 

Investimentos; Comparação entre alternativas de Investimentos.  

 

OBJETIVOS 

 
Geral 

 Fornecer ao aluno os conhecimentos básicos necessários para o cálculo de juros simples e 

compostos, parcelas de uma série de pagamentos, bem como, fazer análise de investimentos. 

 

Específicos 

 

 Assimilar conhecimentos sobre as porcentagens, juros simples e compostos; 

 Desenvolver no aluno conhecimentos sobre taxas, rendas, sistemas de amortização, correção 

monetária e depreciação; 

 Mostrar ao aluno todos os elementos de uma análise de investimentos. 
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CONTEÚDO PROGRAMÁTICO  

1. Razão 

2. Proporção 

3. Grandezas Diretas e Inversas 

4. Juros e Capitalização Simples 

4.1 Juros, capital e taxa de juros 

4.2 Capitalização simples 

5. Capitalização Composta 

5.1 Capitalização composta 

5.2 Equivalência de taxas 

6. Descontos 

6.1 Desconto simples 

6.2 Desconto composto 

6.3 Análise comparativa entre juros simples e compostos 

7. Séries de Pagamentos 

7.1 Noções de fluxo de caixa 

7.2 Séries de pagamentos iguais com termos vencidos 

7.3 Séries de pagamentos iguais com termos antecipados 

7.4 Séries de pagamentos variáveis com termos vencidos 

7.5 Séries de pagamentos variáveis com termos antecipados 

7.6 Equivalência de capitais 

8. Sistemas de Amortização 

8.1 Sistema francês de amortização 

8.2 Sistema de amortização constante 

8.3 Sistema de amortização misto 

9. Operações Financeiras Realizadas no Mercado 

9.1 Inflação e correção monetária 

9.2 O que é um indexador 

9.3 Aplicações financeiras com renda fixa 

 

 

 
 

METODOLOGIA DE ENSINO  

 Aulas expositivas de caráter teórico;  

 Aulas práticas e/ou de exercícios;  

 Trabalhos em grupos. 
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AVALIAÇÃO DO PROCESSO DE ENSINO E APRENDIZAGEM 

A avaliação será realizada em um processo contínuo a fim de diagnosticar a aprendizagem do aluno e a 

prática metodológica do professor, através de alguns instrumentos e critérios abaixo descritos: 

 

 Exercícios propostos que permitam ao professor obter informações sobre habilidades cognitivas, 

atitudes e procedimentos dos alunos, em situações naturais e espontâneas. Esses exercícios serão 

alguns trabalhados em grupos e outros individuais, para os quais os alunos terão como fonte de 

pesquisa o material fornecido pelo professor e o livro didático indicado. 

 Prova contemplando questões discursivas e de múltipla escolha, que o aluno deve fazer 

individualmente e sem pesquisa bibliográfica. 

 A participação em sala de aula e a assiduidade do aluno também serão observadas e 

complementarão o processo avaliativo. 

 

RECURSOS NECESSÁRIOS 

 Quadro branco e pincel, projetor multimídia, livros e apostilas. 

 
 

BIBLIOGRAFIA 

 
BIBLIOGRAFIA BÁSICA 

 

CRESPO, A. A.. Matemática Comercial e Financeira Fácil. São Paulo: Saraiva, 2009. 
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BIBLIOGRAFIA COMPLEMENTAR 
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