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GABARITO PRELIMINAR DA BANCA: Alternativa B 

PROPOSTA: ALTERAÇÃO DO GABARITO 

FUNDAMENTAÇÃO DO RECURSO 

 

Os conceitos dados pelo itens II,III e IV estão corretos, pois tratam dos seguintes 

sistemas de amortizações:  constante (SAC), sistema de Amortização Francês (SAF) e 

sistema de amortização misto ( SAM), respectivamente. 

Segundo o gabarito sugerido pela banca seria a letra “B”, sendo incorreto o 

conceito IV, o que não é verdade, pois o Sistema de Amortização Misto (SAM) é a 

média aritmética do SAC + o SAF, desta forma para se obter os valores basta somar o 

Saldo devedor do SAC mais o Saldo devedor do SAF e dividir por dois, fazer a mesma 

coisa com a Amortização, com os Juros e com as Prestações. Desta forma a afirmação 

IV está correta. 

  No Sistema de Amortização Misto os valores são  um pouco maior do que o 

SAC e um pouco menor do que o SAF. 
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Portanto para se encontrar os valores do SAM primeiramente precisamos 

encontrar os valores do SAC e do SAF. O SAM é um sistema que beneficia  para quem 

empresta e para quem  paga, para quem está pagando ele não possui valores elevados 

como no SAF, para quem está recebendo ele não possui valores tão baixos como no 

SAC. 

Sistema de Amortização Misto (SAM) 

Uso: Financiamentos do Sistema Financeiro da Habitação. 

Exemplo com Cálculo: 

PSAM = (PPrice + PSAC) ÷ 2 

Cálculo das prestações: 

PSAM = (PPrice + PSAC) ÷ 2 

 

n PSAC PPrice PSAM 

1 72.000,00 67.388,13 69.694,06 

2 69.600,00 67.388,13 68.494,07 

3 67.200,00 67.388,13 67.294,07 

4  ...  ...  ... 

 

Segundo os conceitos acima o gabarito correto seria a letra “D”, solicitando 

mudança de gabarito da letra “B” para a letra “D”. 
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