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Informações Gerais

Ligando e Desligando a Calculadora

u (All Clear/On)— Liga a calculadora.

Esta tecla também limpa o visor, cancela todas
as operações pendentes e apaga os valores na
memória e os registros de modo.

A calculadora é desligada automaticamente
quando o painel de células solares deixa de
receber luz.

Modos

Esta calculadora pode operar em três modos
diferentes. Configurada para um modo
específico, ela passa a executar funções
especiais. Os modos disponíveis são:
estatístico, financeiro e margem de lucro.

Os indicadores no visor revelam qual o modo atual.
STAT para Estatístico, FIN para Financeiro.
Nenhum indicador para Margem de lucro.

2—Alterna o modo de operação da
calculadora de forma seqüencial. Para
configurá-la para um modo específico,
pressione 2 repetidamente até que o
indicador mostre o modo desejado .

Alternar para um novo modo de operação
apaga o conteúdo dos registros de modo.

As operações matemáticas, aritméticas e de
porcentagem podem ser executadas em
qualquer modo.
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Funções Second

0 (Second Function)—Permite executar as
funções “second”, que estão marcadas em
algumas teclas. Para executar uma função
“second”, pressione 0 e, em seguida, a tecla
da função desejada.

Ao pressionar 0, o 2nd aparecerá no visor
até que você pressione outra tecla.

Se você pressionar 0 e, em seguida, uma
tecla sem função second, esta tecla executará
a sua função normal. Se pressionar 0
acidentalmente, pressione-a outra vez para
cancelar.

Zerando a calculadora

u (All Clear/On)—“Zera” a calculadora
completamente, incluindo o visor, todas as
operações pendentes e os registros de
memória e de modo. Ao pressionar u, a
calculadora voltará ao formato decimal
flutuante e ao modo financeiro.

- (Clear Entry/Clear)—Apaga as entradas
incorretas, as condições de erro, as operações
pendentes e limpa o visor. Não afeta a
memória, os registros de modo ou o formato do
visor.

0b (Clear Mode Registers)—Apaga
qualquer valor armazenado nos registros de
modo.

Observação: Alternar para outro modo também
faz com que o conteúdo dos registros de modo
seja apagado.
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Visor

O visor exibe um máximo de 10 dígitos, sendo
que internamente a calculadora retém até 13
dígitos.

Indicadores no Visor

Indicador Significado
2nd A calculadora acessará a

função second da próxima
tecla pressionada (aparecerá
quando você pressionar
0).

FIN A calculadora está no modo
financeiro.

STAT A calculadora está no modo
estatístico.
Observação: Nenhum
indicador aparecerá no visor
quando a calculadora estiver
no modo margem de lucro.

Begin A calculadora computa as
anuidades como sendo
pagamentos de início de
período, em vez de
pagamentos de fim de
período . (Só exibido no
modo financeiro)
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Indicador Significado
InDep O resultado exibido é o das

variáveis independentes.
(valores de x ). (Só exibido
no modo estatístico).

Dep O resultado exibido é o das
variáveis dependentes.
(valores de y ). (Só exibido
no modo estatístico).

Gprn O valor no visor é o total
somado do principal relativo
a uma série de pagamentos.
(Só exibido no modo
financeiro).

prn O valor no visor é o do
principal para um único
pagamento. (Só exibido no
modo financeiro).

Gint O valor no visor é o da soma
dos juros relativos a uma
série de pagamentos. (Só
exibido no modo financeiro).

Int O valor no visor são os juros
relativos a um único
pagamento. (Só exibido no
modo financeiro).
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Operações Aritméticas

Dando entrada nos números

6 - ? (Dígitos)—Dê entrada nos dígitos no
visor, até um máximo de 10 algarismos e um
ponto decimal.

A (Ponto Decimal)—Introduz um ponto
decimal.

@ (Alternância de símbolo)—Muda o sinal
do número no visor. Para tornar um número
negativo, pressione @ após dar entrada nesse
número.

Teclas Aritméticas

p,o, n,m—Executam operações aritméticas
de adição, subtração, multiplicação e divisão.

l (Igual a)—Completa as operações
pendentes e exibe o resultado de um cálculo.
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Corrigindo Erros

Corrigindo Erros de Entradas

- (Clear Entry/Clear)—Para apagar uma
entrada numérica, pressione - uma vez; em
seguida, dê entrada no número correto. Para
apagar todas as operações pendentes e iniciar
o cálculo novamente, pressione - duas
vezes.

w (x Troca com y)—Faz com que x e y
troquem seus valores. Se você der entrada em
x e y na ordem errada, pressione w para
executar a troca. Em seguida, continue o
cálculo.

v (Retrocesso)—Remove o último dígito ou
ponto decimal do número exibido, se você
ainda não tiver pressionado uma tecla de
operação (p,o, n,m, etc.). Esta tecla é útil
para corrigir erros de entradas sem
necessidade de limpar o visor e iniciar
novamente.

Corrigindo Funções Imediatas

Você pode freqüentemente corrigir uma função
imediata, realizando a operação inversa. Por
exemplo: se você pressionar 0] por
engano, pode corrigir a operação pressionando
0k.
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Formatos do Visor

Formato Decimal-Flutuante

A calculadora normalmente exibe os números
no formato decimal-flutuante padrão, em que os
números são exibidos na faixa de
-9,999,999,999 a -0.000000001, 0, ou
0.000000001 a 9,999,999,999. Se o resultado
de um cálculo for grande ou pequeno demais
para ser exibido no formato normal, ele será
exibido em notação científica. Isto significa que
será expresso como um valor base (mantissa)
multiplicada por 10 elevado a uma potência
(expoente). Por exemplo: 5.9 12 significa
5.9 x 1012.

A calculadora estará sempre no formato
decimal-flutuante quando for ligada. Alterando o
formato do visor, você pode converter um
número de um formato para outro.

0c (Decimal Fixo)—Permite que você
defina o número de casas decimais exibidas
num resultado.

§ Para definir o número de casas decimais,
digite 0c e, em seguida, pressione a
tecla correspondente ao número de casas
(6-?).

§ Para remover a configuração decimal fixa e
voltar ao formato decimal flutuante,
pressione 0cA.

Se um resultado tiver mais casas decimais do
que o especificado, o número exibido será
arredondado . Se tiver menos, as restantes
serão preenchidas com zeros.
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Operações de Memória

A memória pode armazenar qualquer valor
numérico dentro do alcance da calculadora. É
possível usar a memória da calculadora para
armazenar, somar e rever um valor numérico. A
memória pode ser usada em qualquer modo.

r (Store)—Armazena na memória o valor
numérico exibido, regravando-o sobre o valor
previamente armazenado. Quando o 0 for
exibido, você poderá apagar a memória
pressionando r, armazenando, assim, zeros
na memória.

t (Sum)—Adiciona o valor exibido ao
conteúdo da memória.

Para adicionar uma série de números à
memória, utilize r para armazenar o primeiro
número (substituindo, assim, qualquer valor
prévio). Em seguida, use t com os números
restantes. Use s0P para exibir o total.

Para subtrair o valor exibido do valor existente
na memória, pressione @ (para alterar o sinal
do valor exibido) e, em seguida, pressione t.
Use s0P para exibir o total.

s0P (Recall Memory)—Exibe (chama
de volta) o número armazenado na memória,
sem afetar o conteúdo desta.
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Operações Matemáticas

0\ (Reciprocal)—Calcula o inverso do
número exibido, que é o mesmo que dividir 1
por esse número.

0] (Square)—Eleva ao quadrado o número
exibido, que é o mesmo que multiplicar esse
número por ele mesmo. O número pode ser
qualquer valor cuja raiz esteja na faixa de
valores abrangidos pela calculadora.

0k (Square Root)—Calcula a raiz
quadrada do número exibido. O número exibido
deverá ser positivo ou zero. Caso contrário,
haverá uma condição de erro. O resultado é
sempre positivo.

0H (Universal Power)—Eleva qualquer
número positivo a qualquer potência dentro do
alcance da calculadora ou calcula qualquer raiz
de qualquer número positivo dentro desse
mesmo alcance.

Para cálculo de potenciação:

1. Dê entrada no número (y) que você deseja
elevar a uma potência.

2. Pressione 0H.

3. Dê entrada na potência (x).

4. Pressione l ou qualquer tecla que
complete a operação.
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Para cálculos de radiciação:

1. Dê entrada no número (y) cuja raiz você
deseja encontrar.

2. Pressione 0H.

3. Dê entrada na raiz (x).

4. Pressione 0\.

5. Pressione l ou qualquer tecla que
complete a operação.

0G (Natural Logarithm)—Calcula o
logaritmo natural (base e = 2.718281828459)
do número exibido. O número deverá ser
positivo, caso contrário haverá uma condição
de erro.

0^ (Natural Antilogarithm)—Calcula o
antilogaritmo natural do número exibido, que é
equivalente ao valor de e elevado à potência do
número exibido no visor.
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Cálculos de Porcentagem

E (Percent)—Calcular porcentagens,
remontar, descontos, e taxas de porcentagem.

Operação

Seqüência
das Teclas

Função
Porcenta-
gem

n nEl Calcula n% do
valor principal.

Remontar p nEl Calcula n% do
valor principal e
soma o
resultado ao
valor principal.

Desconto o nEl Calcula n% do
valor principal e
subtrai o
resultado do
valor principal.

Taxa de
Porcenta-
gem

m nEl Divide o valor
principal por
n%.
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Cálculos de Variação Porcentual

04 (Variação Porcentual)—Calcula a
variação porcentual entre dois valores. Para
calcular a variação porcentual:

1. Dê entrada no novo valor.

2. Pressione 04.

3. Dê entrada no valor anterior.

4. Pressione l.

A variação porcentual é calculada pela fórmula:

Valor novo Valor velho
Valor novo

 x 100
−

Se o resultado for positivo, é porque houve um
acréscimo de porcentagem. Se for negativo, é
porque houve uma redução.
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Cálculos de Margem e Margem de Lucros

Para calcular o custo, o preço de venda, a margem
de lucro bruto ou a margem de lucro, use 2
para configurar a calculadora para o modo Margem
de Lucro (nenhum indicador no visor).

R (Cost)—Introduz o custo.

S (Selling Price)—Introduz o preço de
venda.

U (Margin)—Introduz a margem de lucro
bruto, que é a diferença entre o preço de venda
e o custo, expressa como uma porcentagem do
preço de venda.

0Z (Markup)—Introduz a margem de lucro
aplicada, que é a diferença entre o preço de
venda e o custo, expressa como uma
porcentagem do custo.

Se for positiva, o preço de venda será maior do
que o custo. Se for negativa, o preço de venda
será menor do que o custo.

1 (Computation Key)—Computa o valor
desconhecido para os problemas de margem
de lucro bruto e de margem de lucro aplicada.

Para Rever Valores

Para chamar de volta um valor que você
introduziu ou computou, pressione s e a
tecla referente ao valor que você quer rever.
Por exemplo: para rever o valor da margem,
pressione sU.
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Executando Cálculos de Margem de Lucro
Bruto

Para calcular custo, preço de venda ou
margem de lucro bruto:

1. Pressione 0b para apagar os registros
e use o 2 para configurar para o modo
Margem de Lucro (nenhum indicador no
visor).

2. Dê entrada nos dois valores conhecidos
(CST, SEL, ou MAR).

3. Pressione 1 e a tecla para o valor
desconhecido.

Executando Cálculos de Margem de Lucro
Aplicada.

Para calcular custo, preço de venda ou
margem de lucro:

1. Pressione 0b para limpar os registros
e use o 2 para configurar para o modo
Margem de Lucro (nenhum indicador no
visor).

2. Dê entrada nos dois valores conhecidos
(CST, SEL, ou MU).

3. Pressione 1 e a tecla (ou seqüência de
teclas) do valor desconhecido.
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Cálculos de Juros Compostos

Para calcular juros compostos, use o 2
para configurar a calculadora para o modo
financeiro (FIN aparecerá no visor).

Em cálculos de juros compostos em que não
haja pagamento envolvido, é suposto que o
pagamento (PMT) seja zero. Quando o
pagamento tiver um valor diferente de zero, a
calculadora tratará o problema como uma
anuidade (uma série de pagamentos iguais e
regulares).

Teclas de Juros Compostos
Em cálculos de juros compostos, as teclas a
seguir são utilizadas para introduzir ou calcular
os valores arrolados abaixo.

C—O número total dos períodos compostos.

I—Juros percentuais por período composto.

K—Valor atual de uma quantia futura. Com
uma conta de poupança, por exemplo, PV
(Present Value) representa o valor atual do seu
dinheiro.

L—Valor futuro de uma quantia atual. Com
uma conta de poupança, por exemplo, FV
(Future Value) representa quanto o seu dinheiro
valerá no futuro.

1 (Computation Key)—Computa o valor
desconhecido para problemas com juros
compostos.
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Revendo Valores
Para rever um valor que você introduziu ou
computou, pressione s e a tecla
correspondente ao valor que você deseja rever.
Por exemplo: para rever o valor atual,
pressione sK.

Executando Cálculos de Juros Compostos

Para executar um cálculo de juros compostos,
você deve saber pelo menos três dos quatro
valores (N, %i, PV ou FV). Siga estas etapas
para encontrar o valor desconhecido:

1. Pressione 0b para apagar os registros
e use 2 para entrar no modo financeiro
(FIN aparecerá no visor).

2. Dê entrada nos três valores conhecidos (N,
%i, PV ou FV).

3. Pressione 1 e a tecla referente ao valor
desconhecido.

Para cálculos de juros compostos, o
pagamento (PMT) deve ser zero. Este valor
será definido automaticamente quando você
pressionar 2 para entrar no modo financeiro
ou quando você apagar os registros
financeiros.
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Cálculos de Anuidades

Para cálculos de anuidades, use 2 para
entrar no modo financeiro (FIN aparecerá no
visor).

Uma anuidade é uma série de pagamentos
iguais feitos a intervalos regulares com juros
calculados ao fim de cada período. Anuidades
ordinárias têm os pagamentos no fim dos
períodos, enquanto as anuidades a vencer tem
o pagamento no início dos períodos.

0a (Beginning-of-Period)—Configura a
calculadora para computar problemas de
anuidades a vencer (pagamentos de início de
período).

Pressionando-se 0a o indicador Begin
aparece no visor. A função início de período
permanece ativa até que você a cancele
(pressionando-se 0a novamente) ou saia
do modo financeiro.

§ Quando Begin aparecer no visor, os
cálculos serão resolvidos com pagamentos
início de período.

§ Quando Begin não aparecer no visor, os
cálculos serão resolvidos com pagamentos
fim de período.

Observação: Se um problema de anuidade não
utilizar pagamentos início de período, certifique-se
de que o Begin não apareça no visor antes de
você computar a resposta. Ter o Begin no visor
não afeta os cálculos de juros compostos em que
não haja pagamento envolvido.
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Teclas de Anuidade

Nos cálculos de anuidades, as teclas a seguir
são usadas para introduzir ou calcular os
valores arrolados abaixo.

C—Número total dos períodos de pagamento.

I—Juros porcentuais por período de pagamento.

K—Valor atual de uma série de pagamentos mais o
valor atual do FV. Com uma conta de poupança, PV
representa um depósito inicial (não incluindo o primeiro
pagamento). Com um empréstimo, PV representa o
valor do empréstimo.

M—Valor do pagamento regular. Este valor
pode ser positivo ou negativo, dependendo do
problema que estiver sendo resolvido
(conforme explicado na página 20).

L—Valor futuro de uma série de pagamentos
mais o valor futuro da PV. Com uma conta de
poupança, FV representa o valor final do
saque. Com um empréstimo, FV representa
qualquer pagamento balão que deva ser feito
em acréscimo ao último pagamento regular.

1 (Computation Key)—Computa o valor
desconhecido para problemas de anuidade.

§ Quando o Begin não for mostrado, a tecla
1 computa o valor desconhecido para
anuidades ordinárias (anuidades com
pagamentos em fim de período).

§ Quando o Begin for mostrado, a tecla 1
computa o valor desconhecido para
anuidades a vencer (anuidades com
pagamentos em início de período).
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Cálculos de Anuidade (continuação)

Para Rever Valores
Para rever um valor que você introduziu ou
computou, pressione s e a tecla
correspondente ao valor que você deseja rever.
Por exemplo: para rever o valor atual,
pressione sK.

Pagamentos Positivos ou Negativos

Em problemas de anuidade, o valor atual e o
valor futuro costumam ser números positivos.
O valor do pagamento pode ser positivo ou
negativo, dependendo do tipo de problema que
você estiver resolvendo.

§ Se os pagamentos forem descontados
retroativamente, o valor do pagamento será
positivo. É o caso dos problemas de
hipotecas, empréstimos, apólices e
arrendamentos.

Esses problemas têm um valor atual, mas
podem ou não ter um valor futuro. (Se não
tiverem um valor futuro, FV=0).

§ Se os pagamentos forem compostos a
termo, o valor do pagamento será negativo.
É o caso dos problemas de poupança.

Esses problemas têm um valor futuro, mas
podem ou não ter um valor atual. (Se não
tiverem um valor atual, PV=0).
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Executando Cálculos de Anuidade

Para executar um cálculo de anuidade, você
deve conhecer quatro dos cinco valores (N, %i,
PV, PMT ou FV). Siga estas etapas para
encontrar o valor desconhecido:

1. Pressione 0b para apagar os registros
e use 2 para entrar no modo financeiro
(FIN aparecerá no visor).

2. Se necessário, pressione 0a para
configurar a calculadora para anuidades
ordinárias ou taxas de anuidade.

§ Para anuidades ordinárias, pressione
0a até que Begin esteja apagado.

§ Para anuidades a vencer, pressione 0
a até que Begin seja mostrado.

3. Dê entrada nos quatro valores conhecidos
(N, % i, PV, PMT ou FV).

4. Pressione 1 e a tecla referente ao valor
desconhecido.

Observação: Normalmente, o cálculo das
taxas de juros requer mais tempo do que os
demais. Se você usar valores irreais, a
calculadora pode levar vários minutos antes de
indicar uma condição de erro. Se isto ocorrer,
pressione u para apagar o cálculo.



22 – BP

BA35POR.DOC   BA-35 Solar Braz Port   Pat Hatcher
Revised: 11/13/02 1:38 PM   Printed: 11/13/02 1:45 PM
Page 22 of 39

Cálculos de Anuidade (continuação)

Funções Especiais para Composição
Mensal ou Períodos de Pagamento

0h (Monthly Interest)—Divide o número
do visor por 12 e exibe o resultado. Este
número pode então ser armazenado como taxa
mensal de juros (%i). Para usar a seqüência de
teclas 0h:

1. Dê entrada na taxa anual de juros para um
problema de juros compostos ou de
anuidade.

2. Pressione 0h.

Em seguida, pressione I para armazenar o
resultado.

As duas etapas acima equivalem a dar entrada
no número de anos e, em seguida pressionar
m 12 l.

0i (Number of Monthly Payments)—
Multiplica o número no visor por 12 e exibe o
resultado. Este número pode então ser
armazenado como o número dos períodos
compostos ou períodos de pagamento (N).
Para usar a seqüência de teclas 0i :

1. Dê entrada no número de anos para um
problema de juros compostos ou de
anuidade com composição mensal ou
períodos de pagamento.

2. Pressione 0i.

Em seguida, pressione C para armazenar o
resultado.

As duas etapas acima equivalem a dar entrada
no número de anos e em seguida pressionar n
12 l.
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Convertendo para EFF ou APR

Para converter para EFF ou APR, use 2
para entrar no modo financeiro (FIN aparecerá
no visor).

Taxa Porcentual Anual (APR, Annual
Percentage Rate)—A taxa de juros por período
composto multiplicada pelo número dos
períodos compostos por ano.

Taxa Efetiva Anual (EFF, Annual Effective
Rate)—A taxa de juros composta anualmente
que atinge o mesmo valor futuro que a APR. A
EFF é a taxa em relação à qual você realmente
recebe pelo período de tempo estabelecido.

0N (APR para EFF)—Converte taxas
porcentuais anuais para taxas efetivas anuais.

1. Introduza o APR.

2. Pressione 0N.

3. Introduza o número dos períodos
compostos por ano (c/yr) para o APR.

4. Pressione l para calcular o EFF.

0O (EFF para APR)—Converte as taxas
efetivas anuais para taxas porcentuais anuais.

1. Introduza o EFF.

2. Pressione 0O.

3. Introduza o número dos períodos
compostos por ano (c/yr) para o APR.

4. Pressione l para calcular o APR.
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Saldo, Juros e Principal

Para calcular saldo, juros e principal, use 2
para entrar no modo financeiro (FIN aparecerá
no visor.)

W (Balance)—Calcula o saldo do empréstimo
restante (principal) após um pagamento
selecionado.

Para calcular o saldo:

1. Se necessário, pressione 0a para
configurar a calculadora para resolver os
pagamentos de fim de período ou de início
de período.

2. Dê entrada nos valores apropriados com as
teclas C,I,K,L, eM.

3. Dê entrada no número do pagamento.

4. Pressione W.

V (Interest and Principal)—Calcula as
parcelas de juros e principal para um
pagamento único; quando usada com a tecla
X, calcula os juros e o principal acumulados
referentes a uma série de pagamentos.

X (Payment Range Entry Key)—Introduz
uma gama selecionada de pagamentos (do
pagamento 1 até o pagamento x), para que
você possa calcular os juros e o principal
acumulados ao longo da variação.

Observação: Ao utilizar X, dê entrada em
um número inteiro para o número do
pagamento. Não introduza o ponto decimal.
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Calculando um Pagamento Único

Para calcular os juros e o principal de um único
pagamento:

1. Se necessário, pressione 0a para
configurar a calculadora para resolver
pagamentos de fim de período ou
pagamentos de início de período.

2. Introduza os valores apropriados com as
teclas C,I,K,L eM.

3. Dê entrada no número do pagamento.

4. Pressione V para calcular os juros. (O
indicador int será mostrado com o
resultado).

5. Pressione w para exibir o principal. (O
indicador prn será exibido com o resultado).

Se você deseja ver novamente a parcela de
juros, pressione w. Pressionando-se w
alterna-se a exibição de juros e principal.
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Saldo, Juros e Principal (continuação)

Calculando uma Série de Pagamentos

Para calcular os juros e o principal somados
relativos a uma série de pagamentos:

1. Se necessário, pressione 0a para
configurar a calculadora para resolver
pagamentos de fim de período ou de início
de período.

2. Introduza os valores apropriados com as
teclas C,I,K,L eM.

3. Introduza o número do primeiro pagamento
(P1) e pressione X.

4. Introduza o número do segundo pagamento.

5. Pressione V para calcular os juros.

(O indicador Gint será exibido com o
resultado).

6. Pressione w para exibir o principal.

(O indicador Gprn será exibido com o
resultado).

Se você deseja ver novamente a parcela de
juros, pressione w. Pressionando-se w
exibe-se alternadamente os juros e o principal.
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Estatísticas

Para introduzir um problema de estatística, use
2 para entrar no modo estatístico. (STAT
aparecerá no visor).

0b (Clear Mode Registers)—Apaga
todos os pontos de dados introduzidos
previamente.

g (Statistics Data Entry)—Introduz o número
exibido como o valor de um dado nos registros
estatísticos. Cada vez que você pressionar g,
o visor exibirá o número dos valores de dados
armazenados atualmente nos registros
estatísticos.

0 f (Statistics Data Removal)—Remove
o valor de um dado dos registros estatísticos.
Cada vez que você pressionar 0f, o visor
exibirá o número dos valores de dados
atualmente armazenados nos registros
estatísticos.

Introduzindo Valores de Dados de Duas
Variáveis

Use w juntamente com g para introduzir
pontos de dados com os valores de x e y,
como descrito a seguir:

1. Introduza um valor para x e pressione w.

2. Introduza um valor para y e pressione g.

Repita o procedimento para introduzir pontos
de dados adicionais. Você também pode seguir
este procedimento com 0f para remover
pontos de dados.
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Estatísticas (continuação)

Média

0z (Data Mean)—Calcula a média de
todos os valores atualmente armazenados nos
registros estatísticos.

Se você tiver introduzido pontos de dados com
os valores x e y, pressione 0z para ver a
média dos valores de y; em seguida, pressione
w para ver a média dos valores de x.

Desvio Padrão

As seqüências de teclas 0y e0x
calculam o desvio padrão dos valores de dados
nos registros estatísticos.

Se você introduziu pontos de dados com
valores de x e y, pressione 0y ou 0x
para ver o desvio padrão dos valores de y; em
seguida, pressione w para ver o desvio
padrão dos valores de x.

0 y (“Population” Deviation)—Calcula o
desvio padrão de “n pesado” (ou “população”).

0x (“Sample” Deviation)—Calcula o
desvio padrão de “n - 1 pesado” (ou “amostra”).
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Regressão Linear

0{ (Intercept/Slope)—Permite que você
visualize a interceptação do eixo y e a
inclinação da linha representativa. Para exibir a
interceptação em y (b), pressione 0{; para
exibir a inclinação (a), pressione w após a
visualização da interceptação em y.

0d (Correlation)—Calcula a correlação
entre os valores de x e y em um conjunto de
pontos de dados.

0T,0Q (Predicted Value)—Após
introduzir um valor para x, você pode
pressionar 0Q para exibir o valor de y que
corresponda ao x na melhor linha reta ao longo
dos pontos de dados introduzidos.
Semelhantemente, após introduzir um valor
para y, você pode pressionar 0T para exibir
o valor correspondente de x.
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Seqüências Usuais de Comandos

Pagamento Mensal para a Hipoteca de uma
Casa.
Finalidade: Calcular o valor do pagamento
mensal de uma hipoteca com pagamentos no
fim do mês (anuidade ordinária).

Valores fornecidos por você:

§ valor da hipoteca
§ taxa de juros anual
§ número de anos da duração da hipoteca

Procedimento
Seqüência
das Teclas

“Zere” a calculadora e apague
os registros de modo; selecione
duas casas decimais.

--

0b

0c 2
Pressione 2 até que FIN
apareça no visor. 2

Pressione 0a até que
Begin desapareça.* 0a

Introduza o valor da hipoteca. hipoteca K
Calcule a taxa de juros. taxa 0h
Introduza a taxa de juros. I

Calcule o número dos períodos
de pagamento. anos 0i
Introduza o número dos
períodos de pagamento. C

Calcule o pagamento mensal. 1M

* Se os pagamentos forem feitos no início de
cada mês (anuidades a vencer), pressione
0a até que Begin apareça no visor.
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Saldo Restante para a Hipoteca de uma Casa
Finalidade: Calcular o saldo restante—após um
número selecionado de pagamentos—de uma
hipoteca com pagamentos no fim do mês
(anuidade ordinária).

Valores que você fornece:
§ valor da hipoteca
§ taxa de juros anual
§ número de anos de duração da hipoteca
§ valor do pagamento
§ número do pagamento

Procedimento
Seqüência
das Teclas

“Zere” a calculadora e apague
os registros de modo;
selecione duas casas decimais.

--

0b

0c 2
Pressione 2 até que FIN
apareça do visor. 2

Pressione 0a até que
Begin desapareça.* 0a

Introduza o valor da hipoteca. hipoteca K
Calcule a taxa de juros. taxa 0h
Introduza a taxa de juros. I

Calcule o número dos períodos
de pagamentos. anos 0i
Introduza o número dos
períodos de pagamentos. C

Introduza o valor do pagamento. pagamento
M

Introduza o número do
pagamento e calcule o saldo.* número W
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* Se o pagamento for feito no início de cada mês
(anuidade a vencer), pressione 0a até
que o Begin apareça.
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Seqüências Usuais de Comandos (cont.)

Valor de Empréstimo Que Pode Ser
Contraído por um Comprador

Finalidade: Calcular o valor máximo de
empréstimo e o preço de venda para uma casa
que um provável comprador possa adquirir,
supondo-se que:

§ O comprador pagará uma determinada
porcentagem do valor de venda como
entrada.

§ Uma porcentagem estimada será
adicionada ao pagamento mensal para
impostos e seguros.

§ O pagamento total mensal (principal, juros,
impostos e seguros) não deve exceder uma
porcentagem limite predeterminada do
recebimento mensal bruto do comprador.

Valores que você fornece:

§ taxa de juros anual

§ número de anos de duração da hipoteca

§ recebimento bruto mensal do comprador

§ porcentagem limite (do recebimento bruto
mensal)

§ imposto percentual e seguros (do total do
pagamento mensal)

§ porcentagem de entrada (do preço de
venda)
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Procedimento
Seqüência das
Teclas

“Zere” a calculadora e
apague os registros de
modos ; selecione duas
casas decimais.

--

0b

0c 2

Pressione 2 até que
FIN apareça no visor. 2

Pressione 0a até
que Begin desapareça.* 0a
Introduza a taxa de juros
mensal. taxa 0hI
Calcule e introduza o
número de pagamentos
mensais. anos 0iC
Calcule e armazene o
pagamento mensal
máximo.

Recebimento n
porcentagem
limite Elr

Calcule e introduza o
pagamento máximo
permitido do empréstimo
(sem impostos ou
seguro)

1p impostos
percentuais e
seguros El
0\ns

0PlM

Calcule o valor máximo
permitido para o
empréstimo. 1 PV
Calcule o preço da casa
(incluindo o pagamento
da entrada).

1o
porcentagem
da entrada
El0\

nsKl

Calcule o valor do
pagamento de entrada. osKl
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Seqüências Usuais de Comandos (cont.)

Preço de Venda de uma Casa se o Vendedor
Pagar Pontos e Comissão

Finalidade: Calcular o preço de venda de uma
casa, supondo-se que o vendedor queira obter
uma certa margem de lucro e que o preço de
venda deva incluir pontos e comissão.

Valores que você fornece:

§ preço original (valor em dólares)
§ margem de lucro (valor em dólares)
§ pontos (pontos porcentuais)
§ comissão (pontos porcentuais)

Procedimento
Seqüência das
Teclas

“Zere” a calculadora e
apague os registros de
modos; selecione duas
casas decimais.

--

0b

0c 2
Pressione 2 até que
não haja indicadores de
modo no visor.

2

Adicione o preço original e
a margem de lucro para
calcular o custo antes que
os pontos sejam somados.

preço original
p margem de
lucro lR

Introduza os pontos como
margem.

pontos p
comissão l
U

Calcule o preço de venda. 1S
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Condições de Erro

Quando houver uma condição de erro, a
palavra “Error” aparecerá no visor. A
calculadora não aceitará introdução de
parâmetros enquanto você não pressionar -
ou u para apagar a condição de erro.
(Pressione - duas vezes para apagar a
condição e todas as operações pendentes;
pressione u para desligar a calculadora
completamente.)

Condições Genéricas de Erro
As condições de erro arroladas abaixo podem
ocorrer em qualquer modo. Os erros ocorrerão
quando:

§ Houver cálculo de um resultado fora do limite
da calculadora ( -9.999999 x 1099 a -1 x 10-99,
zero ou 1 x 10-99 a 9.999999 x 1099).

§ Houver divisão por zero.

§ Houver cálculo de 0G ou 0\ de
zero.

§ Houver cálculo de 04 para um valor
antigo igual a zero.

§ Houver cálculo de 0k,0G ou 0
H de um número negativo.

§ For usado 0H para elevar zero à
potência zero.

§ For pressionada uma tecla ou seqüência de
teclas cujas funções não são executadas no
modo selecionado.
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Condições de Erro (continuação)

Condições de Erro do Modo Financeiro
No modo financeiro, os erros ocorrerão quando:

§ Houver cálculo de uma variável financeira
desconhecida antes que as variáveis
conhecidas sejam introduzidas ou quando
não houver solução para o cálculo.

§ For feito uso de 0O ou 0N
quando o número de períodos compostos
por ano for zero ou muito grande, ou quando
%i for pequeno.

§ Houver cálculo de saldo ou de juros para um
número de pagamentos menor que zero.

Condições de Erro do Modo Estatístico

No modo estatístico, os erros ocorrerão quando:

§ Houver uso de g para introduzir pontos de
dados (x ou y) de forma que |x| > 1 x 1050.

§ Forem pressionados 0f e houver
menos que dois pontos de dados nos
registros estatísticos.

§ Houver cálculo de 0x com apenas um
ponto de dados.

§ For executado um cálculo estatístico sem
que haja pontos de dados.

§ For executado um cálculo de regressão
linear com menos de dois pontos de dados.

§ For executado um cálculo de regressão
linear em uma linha vertical.

§ For introduzida uma série de valores, de
forma que a soma das suas médias exceda
o limite superior ou inferior da calculadora.
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Em Caso de Dificuldade

Se tiver dificuldades ao operar a calculadora,
pode ser que você consiga corrigir o problema
com as soluções sugeridas na tabela abaixo.

Observação Ação
Visor em branco;
dígitos não
aparecem.

O visor se apaga durante
um cálculo de longa
duração. Aguarde o
término do cálculo.
Verifique se as células
solares recebem luz
suficiente e adequada.

Uma função
parece estar sem
efeito.

Verifique se a calculadora
está no modo correto—
margem de lucro, FIN, ou
STAT.

O número de
dígitos decimais
que você
esperava não foi
exibido.

Verifique se o visor está
configurado no formato
correto—decimal flutuante
ou decimal fixo.

Ocorre um erro. Verifique as condições de
erro arroladas nas páginas
35-36.

Se você passar por dificuldades diferentes das
arroladas acima, pressione u para desligar
a calculadora e, em seguida, repita repita o seu
cálculo.

Releia as instruções de operação para verificar
se está executando os cálculos da maneira
correta.
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Informações sobre a Garantia e a
Assistência aos Produtos TI

Informações sobre os produtos e serviços
da TI

Para mais informações sobre os produtos e
serviços da TI, contacte a TI através de correio
electrónico ou visite a home page das
calculadoras TI na world wide web.

Endereço de correio electrónico:

ti-cares@ti.com

Endereço da Internet:

education.ti.com

Informações sobre Assistência e Garantia

Para obter informações sobre o alcance e
termos da garantia ou sobre a assistência aos
produtos, consulte a declaração de garantia
que acompanha este produto ou contacte o
revendedor/distribuidor Texas Instruments mais
próximo.-la pelo correio.
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