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"0 sucesso e a prosperidade da nossa companhia s6 po-

derdo ser garantidos se oferecermos aos nossos clientes

produtos superiores que satisfacam as necessidades reais,

que tenham uma vida util de longa duracéo e que contem

com o apoio de uma ampla assisténcia tanto antes, quan-

to depois da venda’.

Declaracao dos Objetivos da Hewlett-Packard.

Quando os Senhores Hewlett e Packard fundaram a nossa

companhia em 1939, nés tinhamos a oferecer um produto su-

perior, um oscilador de 4udio. Hoje, n6s oferecemos mais de

3.000 produtos de qualidade, projetados e fabricados para al-

guns dos clientes mais exigentes do mundo.

Desde o lancamento de nossa primeira calculadora cientifica

em 1967, vendemos milhdes de unidades no mundo todo,

tanto dos modelos de bolso quanto dos de mesa. Dentre os

proprietarios dessas calculadoras, encontram-se véarios deten-

tores do Prémio Nobel, astronautas, alpinistas, homens de ne-

goclos, médicos, estudantes e donas de casa.

Cada uma das nossas calculadoras de bolso é projetada e ma-

nufaturada com grande precisdo para resolver os problemas

que o seu proprietario possa encontrar durante toda a vida de

trabalho.

As nossas calculadoras satisfazem necessidades reais. E pos-

suem uma vida Gtil de longa duracéo.
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Registradores Financeiros
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A Pilha de

Meméria Automética
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00 09
01 10
02 11
03 .
04 .
05 ’
06 97
07 %
08 99    

Converti-

das a par-

tir dos re-

gistrado-

res de ar-

mazena-

mento.

A calculadora automaticamente converte um registrador de armazena-

mento em 7 linhas de memoéria de programagdo, um registrador por vez,

a medida que vocé delés necessita, comegcando com R g e terminando

com R7.

Os registradores de armazenamento de Ro a Re sdo reservados para

operacdes aritméticas nos registradores de armazenamento. Consulte "A

Sua Calculadora Financeira HP' para maiores informacgdes sobre o uso

destes registradores.



indice

orr[No~
Chave Liga-Desliga

(pagina 17).

D.MY M. DY"
BEGIN END
A chave de

pagamentos

seleciona a ocasido

dos pagamentos em

célculos de juros

compostos (pagina

34) ou seleciona o

formato de datas

(pagina 28).

@ Tecla de

mudanga. Seleciona

a funcédo alternativa

impressa em

dourado acima das

teclas de funcio. E

também usada para

aeterminar um

formato de

apresentacdo no

visor (pagina 22)

@ Tecla de

mudancga. Seleciona

a funcdo alternativa

impressa em azul na

tace obliqua das

teclas de funcéo

(pagina 22)

CLEAR [Prerix]
depois de 1|, [@] .

de Funcoes e Teclas

(s19), (RET) ou (GT0)
cancela a tecla

{pagina 22 ).

(1) CLEAR [Prerx] ¢
também uma fungéo

de mantissa

(pagina 26).

Introducéo de

Digitos

Introduz
uma copia do

ndmero

apresentado no

visor pelo

registrador X, no

registrador Y. £
também usada para

separar nimeros.*

[cws)(CHange Sign

= Muda sinal).

Muda o sinal do

nimero ou expoente

de 10 apresentado

no visor pelo

registrador X.*

(E2X] (Enter

EXponent = entra

expoente). Introduz

expoente. Apbs ser

pressionada, os

nimeros

subsequentes que

forem introduzidos

serdo expoentes de

10 (pagina 27).

Digitos de (0]a(9)
S&o0 usados para a

introducdo de

ndmeros e

determinagdo de

formato de

apresentagdo no

visor. *

(3] Virgula decimal.
Também usada para

a determinagdo de

formato de

apreséntacdo no

visor. *

(CLear x =

apaga x). Apaga o

contetddo do

registrador X,

apresentado no

visor, reduzindo-o a

0 (zero). *

Revisao de

Ndameros

X< JIntercambia os

contetdos dos

registradores X e Y

na pilha operacional *

* Refira-se ao manual ‘‘Sua Calculadora Financeira HP’'.
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Rotaciona para

baixo o conteddo da

pilha operacional

para observagdo no

registrador X

apresentado no

visor. *

Recupera

o Gltimo namero

contido no

registrador X antes

da operacao ter sido

realizada trazendo-o

ao visor.(Pagina 26).

Armazenamento

Manual

(STOre =
armazena). Seguida

por uma tecla

numérica ou ponto

decimal e tecla

numérica, ou ainda

por uma tecla

financeira da fileira

superior do teclado,

armazena o nimero

apresentado no

visar, no registrador

de armazenamento

especificado. €

também usada para

executar operagdes

aritméticas nos

registradores de

armazenamento.”

(RO (ReCall =
recupera). Seguida

por uma tecla

numérica ponto

decimal e tecla

numeérica, ou por

uma tecla financeira

da fileira superior

do teclado,

recupera o valor no

registrador de

armazenamento

especificado,

transferindo-o para

o registrador X,

apresentado no

visor. *

CLEAR [a] (CLEAR
ALL = apaga tudo).

Apaga o contetdo da

pilha operacional

(registradores X, Y, Z

e T) todos os

registradores de

armazenamento,

registradores

estatisticos e

registradores

financeiros.

N&o altera a

memoéria de

programacdo.*

Aritmética

O0xXE
Teclas para

operagdes

aritméticas

(pagina 23 ). *

Porcentagem

 

Calcula x% de y

e retém o valor dey

no registrador Y

(pagina 23).*

 

[27] Calcula a
variacdo porcentual

entre o nimero

registrado em Y e o

namero registrado

em X apresentado

no visor(pagina 24).*

Calcula a

‘porcentagem que x

representa do
numero armazenado

no registrador Y

(pagina 25).*

Calendario.

DATE = data)
Substitue a data do

registrador Y por uma

nova data alterada

pelo nimero de dias

especificado no

registrador X,

apresantando-a no

visor com indica¢do do

dia da semana

(pagina 29 ).

[A0as (DAYS =
dias). Calcula o

namero de dias

entre duas datas

armazenadas nos

registradores Y e X

(pagina 28 ).

Juros Compostos

CLEAR [FW]. Apaga
o contetudo dos

registradores

financeiros

(pagina 33 ),

* Refira-se ao manual ““Sua Calculadora Financeira HP"'.
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(»]1 Armazena ou

calcula o nimero de

periodos em

problemas

financeiros

(pagina 38).

(G2x] Multiplica o
valor do registrador

X apresentado no

visor por 12

e armazena o valor

resultante no

registrador n

(pagina 32).

(] Armazena ou

calcula a taxa de

juros por periodo

composto

(pagina 41).

(i2=] Divide o valor

do registrador X

apresentado no

visor por 12 e

armazena o

resultado no

registrador |

(pagina 32).

(v) (Present Value

= valor presente)

Armazena ou

calcula o valor

presente (fluxo

inicial de caixa) de

um problema

financeiro

(pagina 43).

(PMT) (PayMenT =
pagamento).

Armazena ou

calcula o valor do

pagamento

(pagina 46).

(FY) (Future Value =

valor futuro)

Armazena ou

calcula o valor

futuro (fluxo final de

caixa) num

problema financeiro

(pagina 48)

[(AMORT|

(AMORTization =

amortizacdo) Amortiza

um numero x de

periodos usando

valores armazenados

em@ 0. &) e
(pagina 50)

[N[(INTerest = -

juros). Calcula juros

simples

(pagina 37).

[PV(Net Present

Value = valor

presente liquido)

Calcula o valor

presente liquido de

até 20 fluxos de

caixa diferentes e

investimento inicial

usando Vvalores

armazenados com

CFo.CF eN,

(pagina 54)..

-
U5 {Internal Rate

of Return = taxa

interna de retorno):

8

Calcula a taxa

interna de retorno

para até 20 fluxos

de caixa diferentes e

investimento inicial

usando valores

armazenados com

CFo ., CFe N,

(pagina 57).

(Cash Flow =

fluxo de caixa)

Fluxo de caixa

inicial. Armazena o

conteudo do

registrador X

apresentado no

visorem Ro ,

inicializa(njcomo

zero, inicia |IRR

automatico e reduz

No para 1 £ usada

no comego de um

problema de fluxo

de caixa descontado

(pagina 53).

Fluxo de caixa

Armazena o

conteudo do

registrador X

apresentado no

visorem R, ,

incrementa (n] de

uma unidade e

reduz N,para 1 £

usada para todos os

fluxos de caixa, com

excecdo do fluxo de

caixa inicial num

problema de fluxo

de caixa deseontado

(pagina 53).



(M) Armazena o
numero (dé 1 a 99)

de vezes que cada

fluxo de caixa

ocorreem N

Considera o nUmero

de vezes como 1 a

ndo ser que outro

namero seja

especificado

(pagina 53).

Matematica

Calcula araiz

quadrada do

numero

no registrador X

apresentado no visor

(pagina 64).

Eleva o nimero
contido no

registrador Y a

poténcia do nimero

contido no

registrador X

_apresentado no

“Visor (pagina 65).

Calcula o
inverso de um

nuamero contido no

registrador X

apresentado no

visor (pagina 64).

(0] Ccalcula o

fatorial

In (n—1)...3.2.1.] do

numero contido no

registrador X

apresentado no

visor (pagina 68).

Antilogaritmo

natural. Eleva e

(aproximadamente

2.718281828) a

poténcia do namero

contido no

registrador X

apresentado no

visor (pagina 68).

Calcula o

logaritmo natural

(base e,

aproximadamente

2718281828) do

namero contido no

registrador X

apresentado no

visor (pagina 67).

Alteracdes de

Numeros

(RouND =

arredondar)

Arredonda a

mantissa de um

numero de 10

digitos contido no

registrador X para o

modo de

apresentacao

selecionado no visor

(pagina 69).

(INTeGeR =

inteira). Deixa no

visor somente a

parte inteira do

numero contido no

9

registrador X,

truncando a parte

fracionéaria

(pagina 70).

(FRACtionary

= fracionéria). Deixa

no visor somente a

parte fraciondria do

nimero contido no

registrador X,

truncando a parte

inteira (pagina 71).

Estatistica

CLEAR(Z] Apaga

o conteudo' dos

registradores

estatisticos Ry a Re ,

reduzindo-os a zero

(pagina 73)

Acumula

nameros dos

registradores X e Y,

nos registradores R

a Re (pagina 72).

 

Subtrai os

valores de x e y dos

registradores de

armazenamento

estatisticos Ri1 a Re

para a corregdo de

acumulos feitos por

(pagina 73).

Calcula a média

dos valores de x e y

acumulados por

(pagina 73).



(%) Calcula a média

ponderada dos

valores y (item) e x

(peso) acumulados

por (pagina 76).

(s] Calcula o desvio

padrdo da amostra

dos valores x e y

acumulados por

(pagina 75).

(3] Estimativa

linear (registrador

X), coeficiente de

correlagao

(registrador Y).

Ajusta uma linha

para um conjunto

x, y de pares de

pontos introduzidos

pelo uso da teclali+|

e em seguida

extrapola esta linha

para estimar um

valor y (§) para um

valor dado de x.

Também calcula o

coeficiente de

correlagdo linear (r)

do conjunto x, y de

pontos dados

(pagina 79).

[&r) Estimativa

linear (registrador

X), coeficientes de

10

correlacéo

(registrador Y).

Ajusta uma linha

para um conjunto

x, y de pares de

pontos introduzidos

pelo uso da tecla (2t

e em seguida

extrapola esta linha

para estimar um

valor x (X) para um

valor dado de y

Também calcula o

coeficiente de

correlacédo linear (r)

do conjunto x, y de

pontos dados

(pagina 79).





Indice das Teclas de Programacéao

 

Program/Run = programacgéo/execucgédo). Esta tecla seleciona o

modo programagdo ou execugdo. Automaticamente posiciona o

programa na linha 00 ao ser retornada a posi¢éo de execugdo (pagina

MEM (MEmory Map = alocacdo de memoria). Descreve a alocacédo de

memoria corrente; o nimero de linhas alocadas para memoria de

programacdo e o nimero disponivel de registradores de dados. (pagina

)

 

Modo de

Programacao
Modo de Execugdo Automatica

 

No modo de

programacdo, as

teclas de funcédo séo

gravadas pa

memoéria de

programacgédo. O

visor apresenta o

ndmero da linha da

memoéria de

programagc¢éo, assim

como o cédigo de

tecla (fileira do

teclado e posi¢cdo na

fileira) da tecla de

funcéo

Posicionada no modo automatico de

exécucdo, as teclas de funcdo podem ser

executadas como parte de um programa

gravado ou individualmente pelo teclado.

 

Teclas Ativas

No modo de

programacao,

somente as

seguintes teclas sdo

ativas; elas nédo

podem ser gravadas

na memoéria de

programacéo:   
Pressionadas pelo

Teclado:

 

Executadas como

uma Instrucao

Gravada num

Programa:

 

12

 



 

Modo de

Programacéo:
Modo de Execucdo Automaética:
 

 

Teclas Ativas:

(ccP]ClLear Program
= apaga programa).

Apaga toda a

memoéria de

programagao

preenchendo-a com

instructes(GT0] 00 e

reposiciona a

calculadora de

forma que as

operagdes

comecem na linha

00 da memoria de

programacéo.

Reposiciona [(MEM]

em P-08 r-20

(pagina 85).

(670)(Go TO = ir

para). Seguida por

um ponto decimal e

um numero de dois

digitos, posiciona a

calculadora na linha

da memoéria de

programacgao.   

Pressionadas pelo

Teclado:

(et®](CLear

Program = apaga

programa).

Reposiciona a

calculadora

de forma que as

operagdes

comecem na linha

00 da meméria de

programagdo. Nédo

apaga a memboria de

programacao

(pagina 88).

[RiS)(Run/Stop =
executa/interrompe).

Inicia a execugdo de

um programa

armazenado.

Interrompe a

execuc¢do se o

programa estiver

em processamento

(pagina 88).

(Go TO =ir
para). Seguida por um

numero de dois

digitos, posiciona a

calculadora na linha

de meméria de

programacédo definida

pelo nGmero.  

Executadas como

Intrucoes

Gravadas num

Programa:

(R7SJ(Run/Stop =

executa/interrompe).

Interrompe a execugdo

de um programa em

processamento

(pagina 99).

(679)(Go TO = ir
para). Seguida por

um numero de dois

digitos, faz com que

a calculadora se

desvie para o

ndmero da linha

especificada, e
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Modo de

Programagéo:
Modo de Execugdo Automética:

 

 

Teclas Ativas:

determinada pelo

nimero. Nenhuma

instrugdo é

executada

(pagina 98).

(Single STep =

etapa por etapa).

Apresenta no visor o

nimero e o

contetdo da linha

seguinte da

memoéria de

programagao

(pagina 98).

(Bs7)(Back STep =
etapa anterior).

Apresenta no visor o

ndmero e o

contetdo da linha

anterior da memboria

de programacdo.

Quando   

Pressionadas pelo

Teclado:

Nenhuma instrugdo é

executada

(pagina 98).

(ss7]) (Single STep=

etapa por etapa).

Quando

pressionada,

apresenta no visor o

numero e coédigo de

tecla da linha de

meméria de

programagédo em

exercicio; quando

solta executa a

instrugcdo,

apresenta o

resultado no visor, e

passa para a linha

seguinte da

meméria de

programacao

(pagina 124).

Back STep =

etapa anterior).

Apresenta no visor o

namero e c6digo de

tecla da linha

anterior da memoéria

de programacgéo

quando  

Executadas como

Instrugao

Gravada de

Programa:

continue a execugdo

do programa a pastir

desta linha

(pagina 110).

(PsE] (PauSE =
pausa). Interrompe

a execugdo do

programa por 1

segundo

aproximadamente e

apresenta no visor o

contetdo do

registrador X, e a

seguir reinicia a

execug¢do do

programa

(pagina 102)

Condicional

testa o valor

armazenado no

registrador X

comparando-o com

o valor armazenado

no registrador Y.

[x=0] testa o valor
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Modo de

Programacao:
Modo de Execugdo Automética:

 

 

Teclas Ativas:

pressionada a partir

da linha 00, vai ao

final da memoéria de

programacgdo, como

definido por ®

(mem] (pagina 97)

  

Pressionadas pelo

Teclado:

pressionada;

apresenta no visor o

conteldo original

do registrador X

quando solta.

Nenhuma instrucédo

é executada.

Quando

pressionada a partir

da linha 00, vai ao

final da memoéria de

programacgdo como

definido por

(mem) (pagina 126)

Qualquer tecla.

Pressionando-se

qualquer tecla no

teclado da

calculadora,

interrompe-se a

execug¢do do

programa.

 

Executadas como

Instrugoes

Gravadas de

Programa:

armazenado no

registrador X

comparando-o com

zero Se verdadeiro,

a calculadora

executa a linha

seguinte da

memoéria de

programacgédo. Se

falso, a calculadora

salta a linha

seguinte e

continua a execugdo

do programa

(pagina 113).
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Uma Calculadora Financeira com
Capacidade de Programacao!

A sua calculadora HP-38E ¢ uma calculadora portatil, de alta ver-

satilidade, usando o potente sistema l6gico da Hewlett-Packard

para calcular respostas para os mais complexos problemas mate-

maticos, financeiros ou estatisticos, em um dos dois modos:

= Solucio Programada de Problemas. A HP-38E memoriza uma

sequéncia de até 99 diferentes operagdes, €, a seguir, repete 4 se-

qiéncia introduzida ao simples toque de uma tecla, quantas ve-

zes vocé desejar, para resolver um tipo especifico de problemas.

= Solugdo Programada de Problemas. A HP-38E memoriza uma

sequiéncia de até 99 diferentes operagdes, e, a seguir, repete se-

quéncia introduzida ao simples toque de uma tecla, quantas ve-

zes vocé desejar, para resolver um tipo especifico de problemas.

Um programa nio ¢ nada mais do que uma sequiéncia deteclas que
voceé pressiona manualmente pelo teclado e ¢ memorizada pela cal-

culadora. Vocé pode executar o programa tantas e quantas vezes

vocé quiser. Ndo é necessario que vocé tenha experiéncia prévia de

programagcao para programar a HP-38E. Para que isto se torne mais

claro, e vocé possa sentir pessoalmente o estreito relacionamento

entre a solugdo manual de problemas e a solugdo programada dos

mesmos, vamos, inicialmente, resolver um problema manualmente

e, a seguir, resolvé-lo de forma programada. Assim como outros

problemas similares.

16
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Programacgéo 17

Solucao Manual de Problemas

Exemplo: uma loja de méveis em seu

bairro estd em liquidagédo: 25% sobre
todos os pregcos marcados (sem im-

posto). Se a taxa de imposto sobre

vendas é de 6%, qual serd o prego de
um jogo de sala (sofd e duas poltre-

nas), marcado a Cr$ 17807

 

Inicialmente, coloque a chave off [[ffon na posigédo ON. Para
usar a HP-38E e calcular o custo da mercadoria com desconto, de

forma manual, pressione as seguintes teclas na ordem dada:

Pressione Visor

1780 (EnTERY) 1.780.00 Introduza o prego marcado.
25 445,00 Total do desconto (25%

sobre Cr$ 1.780).

=J 1.335,00 Prego original menos o
desconto de 25%..

6 80.10 Imposto sobre vendas.
1.415,10 Custo total da mercadoria.

Solucdao Programada de Problemas

Se vocé quisesse calcular o custo total da mercadoria com o
desconto e acrescido do imposto de venda para cada pega de mobi-

lia em particular, vocé poderia repetir o procedimento acimailus-
trado, introduzindo um prego bruto por vez. Entretanto, vocé pode

escrever um programa que calcula o prego com desconto acrescido

do imposto, ao invés de pressionar todas as teclas novamente a
cada vez que vocé quizer calcular o prego total de cada pega. Para

tanto, vocé deve, inicialmente, escrever o programa e, a seguir, gra-

var o programa na calculadora e, finalmente executar o programa

para obter a resposta final.

Como Escrever o Programa: Vocé ji o escreveu! Um programa nio

¢ nada mais do que a seqiiéncia de teclas que vocé pressiona para

resolver 0 mesmo problema manualmente.
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gramacao

Como Gravar o Programa: Para gravar o programa na calculadora:

1. Pressione (9] (Program/Run = programagio/execugio)
para posicionar a calculadora no modo programacgao

2. Pressione (8] (cLp](Clear Program = apagar programa) para

apagar da memdria de programagido qualquer programa pré-

vio.

3. Pressione as seguintes teclas na ordem dada: (quando vocé es-

tiver gravando o programa, o visor lhe dard informagdes que

serdo uteis posteriormente, mas que podem ser ignoradas no

momento).

Estas sdo as mesmas teclas que vocé pressionou
para resolver o problema manualmente.

 

Como Executar o Programa: Pressione (g novamente para po-
sicionar a calculadora no modo RUN. Agora, tudo o que vocé tem a

fazer para calcular o custo com desconto para uma pega de mobilia
determinada ¢ introduzir o prego marcado e pressionar
(Run/Stop = executar/parar). Quando vocé pressiona(r/s)a seqiién-
cia de teclas que vocé gravou é automaticamente executada pela
calculadora, dando-lhe a mesma resposta que vocé obteve traba-

lhando manualmente.

Por exemplo, para calcular preco a pagarcom desconto acrescido

do imposto para o jogo de sala.

Pressione Visor

1780 1.780,00
R/S 1.415,10 Custo com desconto, acrescido

do imposto de 6%
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Para um conjunto de copa, marcado a Cr$ 950, e um aparelho de te-

levisdo marcada a Cr§ 1925:

Pressione Visor

950 755,25 Custo com desconto, acrescido
de 6% de imposto.

1925 1.530,38 Custo com desconto, acrescido

de 6% de imposto.

A programagdo da HP-38E ¢ tdo facil o quanto vocé viu! A calcula-

dora simplesmente memoriza uma seqiiéncia de teclas e, a seguir, a

executa quando vocé pressiona (R/S].

Se vocé ¢ um iniciante no uso das calculadoras HP e ainda ndo leu o
manual 4 Sua Calculadora Financeira HP: Uma Introdug¢do aos Con-

ceitos Financeiros e Solu¢do de Problemas”’, por favor faga-o agora.
Noés queremos que vocé se sinta a vontade com a sua HP-38E e que-

remos mostrar-lhe como € fécil usd-la.

A parte I do manual HP-38E - Manual do Proprietadrio e Guia de Pro-
gramagdo focaliza as teclas de fungdes do teclado, usadas para

resolver problemas manualmente ou de forma programada, ao pas-

so que a parte II ¢ um guia completo para a programagao da calcu-

ladora.





 

 
PARTE 1

Resolvendo Problemas

  



Secdo 1:

O Uso da sua Calculadora

A segdo seguinte revisard brevemente célculos aritméticos e de

porcentagens, assim como introduzird algumas caracteristicas es-

peciais da sua HP-38E. Se vocé ja estiver familiarizado com estas

fungdes, siga imediatamente a pagina

O Teclado

A maioria das teclas da HP-38E realiza duas ou trés fungdes. Uma

das fun¢des é indicada pelo simbolo na face da tecla, a segunda

funcdo é indicada pelo simbolo dourado acima da tecla, e a terceira

fungdo ¢ indicada em azul, na parte inclinada da tecla.

= Paraselecionar a fungdo na face datecla, bastard pressiona-la.
u Para selecionar a funcdo impressa em dourado acima da tecla,

pressione a tecla com o prefixo dourado (7] e em seguida pres-

sione a tecla da fungdo.

= Para selecionar a fungdo impressa em azul na parte inclinada da

tecla, pressione a tecla com o prefixo azul (8] e em seguida pres-

sione a tecla da fungdo.

ALL

 

Para executar a fungdo apaga

tudo, pressione [(| CLEAR
AL

Para executar a fungdo apaga

X, pressione (CLx].
Para executar a fun¢do apaga

programa, pressione (@] (CLP],

Neste manual, a tecla de funcdo selecionada aparecera na cor

apropriada, rodeada por um retangulo, assim: CLEAR (ALl J[eLx],

(cce].

Como Apagar Prefixos

 
Se vocé cometer um erro ao pressionar uma tecla de prefixo para

uma dada fungio, pressione [1] CLEAR . Quando vocé

pressiona [f] CLEAR [#rerix] apds (8], (st0], ,ou[GT0]a te-

cla pressionada ser4 cancelada e todos os 10 digitos no visor serdo

mostrados por um segundo, aproximadamente.

22
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Operacdes Aritméticas =) & (=)

Para realizar uma operacéo aritmética;

1. Introduza o primeiro numero.

2. Pressione para separar o primeiro nimero do segun-
do.

3. Introduza o segundo numero.

4. Pressione a tecla apropriada (3], (=], (x]) ou (=] para realizar
a operagdo aritmética desejada.

Calcule Pressione Visor

10+5 10 @Ry 52 2,00
10+1+2+3 10 &vERe) 1 (1) 2 )31 716,00

Consulte o manual “‘4 Sua Calculadora Financeira HP’’ para maio-
res informacdes a respeito de aritmética simples, aritmética em ca-
deia e ordem de execugio.

Porcentagem

Para achar a porcentagem de¢ um numero, introduza o nimero base

e pressione . A seguir introduza o valor numérico da por-
centagem e pressione .

Calcule Pressione Visor

13% de 2500 2500 2.500,00
13 % 325,00

Observe que a seqiiéncia das teclas pressionadas ¢ similar a daste-
clas que vocé aprendeu para as operagdes aritméticas. A fungio se

realiza imediatamente, quando vocé pressiona a tecla .

Total Liquido ou (%)(5]

O total liquido ¢ calculado facilmente, porque a calculadora retém
automaticamente o numero base, enquanto voceé calcula

porcentagens. Para se achar o total liquido, calcule o valor da
porcentagem e em seguida pressione ou (=) dependendo de

vocé desejar somar ou subtrair este total do nimero base.
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Exemplo: Se o imposto sobre vendas num carro de Cr$ 6200 ¢ de

5%, qual é o total do imposto e o custo total do carro?

Pressione Visor
6200 6.200,00 O prego base ¢ introduzido.

5 310,00 Valor do Porcentagem (Imposto
sobre vendas).

6.570,00 Custo total do carro (Base mais
porcentagem).

Diferenca Porcentual entre dois Nimeros

Para se encontrar a diferenga porcentual entre dois nimeros, isto

¢, a proporgdo de aumento ou diminuigéo:

1. Introduza o primeiro numero, (valor antigo).

2. Pressione para separar o primeiro nimero do segun-

do.

3. Introduza o segundo nimero, (valor novo).

4. Pressione [1]

Exemplo: Seu aluguel aumenta de Cr$ 2850 para Cr$ 3350, ao més.

A que porcentagem corresponde o aumento?

Pressione Visor

2850 3350 (1) 17.54 9% de aumento.

Exemplo: Vocé se esqueceu de avisar seu corretor, e 0 valor de sua

carteira caiu de Cr$ 57,50 a Cr$ 13,25 por agdo. A que porcentagem

corresponde o decréscimo?

Pressione Visor

57.50 [EnTERy) 13.25 (1] -76,96 % de decréscimo.

Célculos para aumento de pregos de venda a varejo e margens de
lucro, sdo problemas de porcentagem simples, usando-se a fungéo

[A%]. Por exemplo para calcular o aumento do prego de venda de

um item, baseado no preco de atacado ou no prego original de com-

pra, introduza o custo de compra, e a seguir introduza o prego de

venda, e pressione ] [A%]. Para calcular o lucro baseado no prego
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de venda de um item, introduza esse prego ¢ a seguir introduza o

preco de compra, e pressione 1] . Na realidade, todasas dife-
rengas porcentuais seguem a mesma regra: Para achar o aumento ou
diminui¢cdo da porcentagem, pressione o total antigo (base), e a seguir

introduza o novo total e pressione 1 .O primeiro nimero (base)
.¢ retido na pilha automaética de memoria.

 

Porcentagem do Total

Para se calcular a que porcentagem um nimero corresponde com

relagdo a uma soma de numeros, calcule primeiramente a soma e a

seguir introduza o numero em particular que vocé deseja converter

em porcentagem, e pressione (1] [%7],
1. Introduza o primeiro numero.

2. Pressione (ENTERY]
3. Introduza os numeros subseqiientes (caso existam), cada qual

seguido por .
4. Introduza o niumero em particular que vocé deseja converter

em porcentagem desse total.

5. Pressione (1]

Exemplo: Qual ¢ a porcentagem de Cr$ 5,50 com relagdo a soma de

Cr$ 10,25 + Cr$ 5,50 + Cr$ 3,25 + Cr$ 21,00? E qual é a porcenta-

gem de Cr$ 21,00 com relagdo ao mesmo total?

Pressione Visor

10.25 10,25 Entre com o primeiro nimero.

5.50 (%)3.25
21 40,00 Introduza e some os demais

numeros.

5.50 (1) 13,75 % do total.

O total é retido na pilha automética de memoria - simplesmente

apague o visor, introduza o novo numero e ache %7

Pressione Visor

cLx 0,00
2101 52,50 o do total
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ULTIMO X
Além da pilha automdtica de meméria, a HP-38E contém um

registrador automdtico em separado, ao qual se d4 o nome de regis-
trador ““Ultimo X”. Este registrador preserva o valor que aparece

no visor antes da realizagdo de uma fung¢do. Para se exibir o con-

teido do registrador Last X novamente, pressione (tasTx],

A tecla facilita a corregdo de erros de pressionamento de
teclas, tais como o pressionamento errado de uma tecla de fungio,

ou a introducdo errada de nimeros. Esta facilidade de recuperagio

¢ especialmente importante quando se trabalha com nimeros ex-

tensos, onde a reentrada dos mesmos pode ser trabalhosa.

Exemplo: Divida Cr$ 55.499.041 por Cr$ 7.472, apdster dividido
erradamente por Cr$ 1.472.

Pressione Visor

5549904 | [ENTERs) 55.499.041,00
1472 &2 37.703,15 Houve engano!
@ 1.472,00 Recupera a ultima entrada.
g 55.499.041,00 Estamos no comego novamente.
7472 (=] 7.427,60 A resposta correta.

A Visualizacao Completa da Mantissa

Quando com qualquer formato de apresentagdo o visor, vocé dese-

jar examinar o conteiudo da mantissa toda (com todos os 10 digi-

tos), pressione [ (|I-AR[PREFIX] e mantenha pressionada a tecla

Todos os 10 digitos da mantissa utilizados internamente,
aparecerdo no visor. Solte a tecla e o visor voltard a mostrar o con-

teido original. Para maiores informagdes sobre o formato de apre-
sentagdo no visor consulte ‘O Visor e a Memoria’ no manual 4 Sua

Calculadora Financeira HP.

Com os dados do seu ultimo exemplo conservados intactos e
7.427,60 ainda no visor, use a fun¢do de exposi¢do da mantissa para

examinar os demais digitos (digitos ocultos) do nuimero, mantidos

internamente.

Pressione Visor

(f] CLEAR 7427601847 Mantissa.

Mesmo que o visor volte a 7.427,60, a calculadora calcula usando

todos os 10 digitos do numero 7427,601847.
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Como Introduzir Expoente de 10
Se vocé esta trabalhando com milhdes, bilhdes ou trilhdes de cru-

zeiros, vocé pode economizar pressionamento de teclas (todos os

zeros), usando a tecla (EEX] (entrada de expoente de 10). Por exem-

plo, para introduzir 15.6 trilhdes, (15.6 x 10'?), e multiplicaresta ci-

fra por 25:

Pressione Visor

CLx 0,00
15.6 15,6

(8) (X 15,6 00
12 15,6 72  Isto significa 15.6 x 102

1,660000 13 Mostrado em notagdo cientifica.

25 3,900000 1714 Aresposta.

Este nimero corresponde a 390 trilhdes (Move o ponto decimal 14

casas a direita).

Exemplo: O Produto Nacional Bruto Mundial em 1971 foi de US$

3.500.000.000.000, aproximadamente. Se o Produto Nacional Bruto

dos E.E.U.U. foi de US$ 1.151.800.000.000, qual foi o Produto Na-

cional Bruto do resto do mundo?

Pressione Visor

3.509) 3,5 00
12 3,5 2

3,500000 12 (3.5x 10'?)

1.1518(9) (eex] 71,7518 00
12 1.1518 72 (1.1518 x 10'?)

= 2.348200 12

O PNB do resto do mundo foi de US$ 2.348.200.000.000.

Consulte no manual 4 Sua Calculadora Financeira HP, a se¢io O

Visor e a Memdéria’’, para maiores informagoes sobre a apresenta-

¢do em Notagdo Cientifica.
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Calendario

Em muitos cédlculos financeiros hd uma freqiiente necessidade de

se achar o nimero de dias entre duas datas do calenddrio, ou a data

do calenddrio correspondente a um certo nimero de dias no futu-

ro, (ou no passado). Estes calculos podem ser realizados na HP-38E

usando-se as teclas [ [oae] e [7)

A contagem dos dias tanto pode ser feita na base de 30 dias/més 360

dias/ano (registrador Y), como em numero de dias real, incluindo

dias bissextos (mostrado no registrador X).

A HP-38E calcula nimero real de dias para aproximadamente

2.500 anos desde 15 de Outubro de 1582 até 25 de Novembro de

4046. (V. nota de rodapé™).

Formato de Datas D.MY - M.DY

Nas fung¢des de calenddario, as datas deverdo ser introduzidas no

formato designado pela chave de modalidade de pagamento.

Quando o Formato de DataBDégm [T EAN%Yé ajustado para D.MY

(dia, més, ano):

1. Introduza o numero referente ao dia e pressione o ponto deci-

mal.
2. Introduza o més em forma de um numero de 2 digitos seguido

pelo ano com todos os seus quatro digitos.

Exemplo: 3 de Janeiro do ano 2001 ¢ introduzido como 3.012001.

Quando o formato de Dataeggm -IH]I[[]EANSYé ajustado para M.DY

(més, dia, ano):

1. Introduza o numero do més, pressione o ponto decimal.

2. Introduza o dia como um numero de 2 digitos seguido pelo ano

com todos os seus quatro digitos.

 

* Observe que o dia mais antigo pode ser apresentado no visor de forma dife-

rente daquela normalmente registrada na histdria. A razdo para tal fato é que

antes de 14 de setembro de 1752 (o dia em que a Inglaterra e suas colonias

mudaram o Calenddrio Juliano para o atual Calenddrio Gregoriano), o Ca-

lenddrio Juliano era o padrdo. O Calendario Juliano antecipava-se 3 dias a
cada 400 anos. Este problema foi corrigido no Calendario Gregoriano pela

eliminagdo de 3 anos bissextos a cada 400 anos. No sistema Gregoriano, os

anos centenarios (1700, 1800, 1900, etc.) ndo sdo anos bissextos salvo se fo-

rem divisiveis por 400 (2000, 2400, 2800, etc.).O Calendario Gregoriano foi

adotado por outros pafses em épocas diferentes.



O Uso da sua Calculadora 29

Exemplo: 25 de Julho de 1978 ¢ introduzido como 7.251978.

Ndmero de dias entre Datas

Para se calcular o numero de dias entre 2 datas*, use o seguinte

procedimento:

. Especifique o Formato de Data.

2 Introduza a data mais antiga, e pressione

3. Introduza a data mais recente, e pressione [1] -

Os seguintes valores sdo disponiveis na pilha operacional.

Y| Numero de dias calculado na base de 30 dias/mes
 

X| Numero real de dias entre as duas datas. 

O conteudo do registrador X € sempre visivel no visor. Para se exa-

minar o conteudo do registrador Y, use a tecla para trocar os

conteudos dos registradores X e Y. (A pilha automatica de memo-

ria e os métodos de manipulagio do conteido dos registradores es-

tdo explicados detalhadamente no Apéndice A do manual 4 Sua

Calculadora Financeira HP.

Exemplo: Quantos dias existem realmente entre 1° de Setembro de

1977 e 3 de Janeiro de 2001? Quantos dias existem entre essas duas

datas, com base num més de 30 dias e num ano de 360 dias?

D. MY M. DY .Ajuste o formato de dataBEGINB' para M.DY:

Pressione Visor

9.011977 (enTERY) 9,01

1.032001 (7] 8.525,00  Numero real de dias.
8.402.00 Numero de dias com base num

meés de 30 dias.

Datas Futuras e Passadas

Para se determinar uma data futura (ou passada) a qual

* A HP-38E pode calcular dias reais por aproximadamente 2.500 anos, desde

o dia 15 de Outubro de 1582 até o dia 25 de Novembro de 4046.
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corresponde a um numero fixo de dias antes ou depois de uma data
especificada, usamos as teclas (1] [o&€) e as seguintes operagdes:

1. Especifique o formato de data.

2. Introduza a data e pressione .

3. Introduza o nimero de dias, e pressione (] [0A4E]. Use um nu-

mero negativo para encontrar um dia no passado.

Exemplo: Se vocé compra um terreno em 16 de Maio de 1978 para

pagamento em 120 dias, qual ¢ a data de vencimento do pagamen-

to? Introduziremos inicialmente a data. Ajuste o formato de datas:
D.MY M. DY
BEGIN eno  Para D.MY.

Pressione Visor

16.051978 [BNTERY) ;6,05
120 1) 13.09.1978 3  4*Feira, 13 de Setembro, 1978.

O nimero na extrema direita do visor indica o dia da semana:

7 € 2°® Feira

2 ¢é 3* Feira

3 ¢é 4Feira

4 ¢ 5% Feira

5 é 6% Feira

6 ¢ Sabado

7 ¢ Domingo

Quando [1] for executado como instru¢do de um programa

em andamento, a calculadora fard uma pausa por aproximadamen-

te I segundo para mostrar o resultado no visor.





Secgdo 2:

As Funcoes Financeiras

A sua HP-38E contém os calculos financeiros mais freqiientemente

usados, pré-programados, na linha de teclas superior do teclado.
Observe que algumas das mais complexas fungdes financeiras fa-
zem com que o visor pisque por alguns segundos, indicando que o

calculo estd sendo executado.

z

I
E
E
p
R
e
E
e
s
s

   

 

I

Numeros de periodos.!
Taxa de juros por periodo.!

Valor Atual.!
Pagamento.!

Valor futuro.!
Multiplica por 12, armazena em n.
Divide por 12, armazena em .

Amortizagdo.?

Juros simples.?

Valor presente liquido.?
Taxa interna de retorno.?
Fluxo de caixa inicial.?
Fluxos de caixa subseqiientes.?

Numero de fluxos de caixa iguais e consecu-

tivos.3

 

3.

. Funcio que calcula e armazena. (Tem registrador financeiro correspon-

. Fungdo que somente calcula (ndo contém registrador financeiro corres-

pondente).

Funcgio que s6 armazena. A andlise do fluxo de caixa descontado utiliza-

se de até 20 dos registradores de armazenamento, Ro até Ry e Ro até Ro . N;j

tem 21 memérias independentes para armazenar o nimero de vezes (0 até 99)

em que um fluxo de caixa ocorre. As memorias Njassumem automaticamente

o valor 1, caso ndo haja especificagdo diferente.

32
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Os Registradores Financeiros

Existem memdrias especiais, chamadas de registradores

financeiros, que sdo reservadas para calculos de juros compostos.

Para introduzir dados num registrador financeiro, simplesmente

introduza o nimero e pressione a tecla financeira. As teclas finan-

ceiras tanto armazenam quanto resolvem a operagdo. (Veja pagina

anterior).

Apresentacao no Visor dos Valores Financeiros

Quaisquer dos valores associados aos registradores financeiros

podem ser chamados pressionando-se e a seguir a tecla apro-

priada (por exemplo, (Rc) [PV)).

Como Apagar os Registradores Financeiros

Toda vez que vocé comega um novo problema, pressione 1]

CLEAR [Fn para apagar valores financeiros anteriores. Quando
vocé pressiona 1] CLEAR[FN], os valores anteriores nos registra-
dores financeiros sido substituidos por zeros. O conteudo do visor

permanece o mesmo. Se vocé desejar mudar alguns, mas ndo todos

os valores num dado problema financeiro, ndo é necessario pres-

sionar (1] CLEAR [FN]e introduzir todos os valores novamente.

Simplesmente introduza os novos dados, e pressione as teclas fi-

nanceiras apropriadas.

Reintroducao de Valores

Apés um valor ter sido armazenado num determinado registrador,

0 mesmo permanece no registrador para uso futuro até ser substi-

tuido por outro nimero ou até que a calculadora seja desligada.

Existem 4 modos de se sobrescrever (e consequentemente, de se

mudar) valores armazenados nos registradores financeiros:

1. Pressionando-se ] CLEAR ou (fJ] CLEAR [Fw].
2. Introduzindo-se um numero diferente e pressionando-se

a tecla desejada. Isto faz com que seja armazenado um

novo valor no lugar do valor original.

3. Usando-se a fungdo . Esta fungdo altera tanto o valor

de (n] como o de (pv)
4. Usando-se as fun¢des de analise de fluxo de caixa descontado

e (CF) que também mudam o valor armazenado em (0],
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A Chave de Pagamentos 2.Bl Y.
A chave de pagamentos serve para dois propdsitos independentes.

Ao se calcular juros compostos ¢ usada para diferenciar pagamen-

tos feitos no inicio de cada periodo (BEGIN) dos feitos no fim de
cada periodo (END). Para uma explicagido mais detalhada, consul-

te seu manual A Sua Calculadora Financeira HP. Como vocé€ ja sabe,

esta chave também determina o formato dos dados usados com as

func¢des de calenddrio. (Consulte a péagina ).

Calculos de Juros Financeiros

As aplicagdes e os exemplos que aqui expomos, sdo reprcscntati\‘/os

de uma ampla gama de possiveis calculos. Se o seu problema es-

pecifico ndo se encontra incluido nas pdginas seguintes, ndo assu-

ma que a sua HP-38E ndo tem capacidade de resolvé-lo Muitos

problemas em Finangas usam terminologia que varia de uma area a

outra. Os conceitos basicos sio os mesmos, mas cada um de nos

fala a sua prépria linguagem, o verndculo da nossa profissdo.

Os simbolos financeiros (n, i, PMT, PV e FV), juntamente com os

conceitos de juros simples e compostos, amortizagdo ¢ analise do

fluxo de caixa descontada, sdo explicados no manual 4 Sua Calcu-

ladora Financeira HP: Uma Introducdo aos Conceitps Finanéeiros e a

Solugdo de Problemas. Recomendamos fortemente que vocé leia a

secdo financeira do livro, pois a mesma inclui os métodos para re-

solver praticamente quaisquer problemas de juros compostos, com

a sua HP-38E, usando um diagrama de fluxo de caixa. O diagrama

de fluxo de caixa permite que vocé descreva um problema de juros

compostosem termos inteligiveis para acalculadora. Ap6s a confec-

¢do do diagrama, vocé simplesmente introduz os dados conhecidos

e calcula o valor da incégnita. Se a solugdo do seu problema ndo €

evidente, desenhe um diagrama de fluxo de caixa, isto é, uma ima-

gem do dinheiro recebido e do dinheiro pago.

Dinheiro Recebido

| L[]
|

Dinheiro Pago
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Feito isto, relacione no seu diagrama todos os dados conhecidos

referentes ao problema: taxa de juros, duragdo da transagdo, nu-

mero de periodos de composi¢do, valor de pagamentos, valor do

empréstimo ou investimento, etc. Ao invés de perguntar ““Qual é o

meu problema?’’, pergunte, ‘“‘Quais sdo os fluxos de caixa?”’

A solugdo para quaisquer dos valores da linha superior da calcula-

dora (n, i, P V., PMT ou FV), é bastante fdcil com a sua HP-38E.

Existem quatro regras simples a serem lembradas, e que sdo as mes-

mas em todos os cédlculos de juros compostos:

1. Dados 3 ou 4 dos valores financeiros (n, i, PV, PMT ou FV) vo-

cé pode calcular o quarto e/ou quinto valores, desde que n

e/ouisejam conhecidos*. Tanto n quanto i fazem parte de to-

dos os calculos financeiros. Vocé pode introduzir os valores

em qualquer ordem.
2. Use os sinais convencionados para fluxo de caixa em todos os

célculos de juros compostos, inclusive em amortizagdo: Di-
nheiro recebido (setas dirigidas para cima) é representado por

um valor positivo (+). Dinheiro pago, (setas dirigidas para bai-

x0), é representado por um valor negativo (—).

3. Quando se trata de pagamento, (PMT), é sempre necesario

especificar se os pagamentos sdo feitos no inicio ou no fim do
periodo de pagamento ajustando a chave de pagamentos
D.MY M. DY fonBEGIN [T enp D@ posigda adequada.

4. Lembre-se de que (n] e (i) devem corresponder ao mesmo
periodo de tempo. Se n representa meses, a taxa de juros i de-
verd também ser mensal. Se n ¢ o numero de trimestres para a
capitalizagdo, i deverd ser a taxa de juros trimestral.

Lembre-se de que o valor n representa o nimero total de periodos

de pagamentos ou de capitalizagdo. A fungdo alternativa, (9] (G2x]

converte periodos anuais em periodos mensais (12x), e a seguir ar-
mazena automaticamente o resultado em (n] . Para introduzir 30

anos pressione 30 (0] . Se vocé desejar representar este nimero em
periodos mensais, pressione 30 (@) (G2x]. A calculadora converte 30
anos em 360 meses e armazena este numero automaticamente em
(n). Nio h4 necessidade de se pressionar (n) novamente.
O valor i ¢ a taxa de juros para o periodo. Se o juro é expresso na

 

* A calculadora usa 4 varidveis para calcular a quinta. A calculadora atribui

o valor zero para os valores que ndo foram computados ou introduzidos, a
partir do ultimo momento em que a calculadora foi apagada.
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forma de taxa anual, capitalizando-se mensalmente, ao se pressio-

nar calcula-se a taxa mensal de juros e automaticamente se

armazena a mesma em (i) . Para se introduzir um juro anual de 99,

pressione 9 (i) . Para se introduzir a taxa mensal, pressione 9

Nio h4 necessidade de se pressionar (i) novamente, pois a

taxa mensal é armazenada automaticamente.

A tecla calcula o pagamento periddico* ou o valor do depo-
sito. A calculadora assume que os pagamentos sdo periddicos,

idénticos e devem corresponder ao mesmo perl’odo de tempo assim

como [0 ou (GJ.

A tecla (P calcula o valor presente* ou atual; a quantia de dinhei-

ro no inicio de uma transac¢io ou total descontado de um fluxo de

caixa futuro.

A tecla [FY) calcula o valor futuro* do dinheiro ou a quantia que vo-

cé obtera/pagard no fim do periodo. Também pode ser usada para

calcular a liquidacio do saldo no fim de uma transagéo.

Os exemplos seguintes mostram algumas das respostas para cada

um dos valores financeiros. Se o seu problema néo se identifica

com o exemplo, desenhe o diagrama de fluxo de caixa, introduza os
fatores que vocé conhece usando as convengdes determinadas aci-

ma, e calcule a incégnita. Vocé verificard que podem ser conside-

radas numerosas alternativas de investimento com o pressionamen-

to de algumas poucas teclas.

 

* Lembre-se da convengio de sinal do fluxo de caixa!
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Juros Simples

Juros Acumulados - Base de 360 dias

Este cédlculo obtém o montante de juros simples acumulado numa

base de 360 dias quando sdo conhecidos o niumero de dias, a taxa de

juros, e o principal (valor atual). Ao final do célculo, o principal

ocupa o registrador Y, apds a sua mudanga de sinal, de maneira que

pode ser somado ao juro calculado. (Consulte o manual *‘A Sua Cal-

culadora Financeira HP'’ para uma descrigdo da pilha automadtica

de memoria)

Principal + juros

 

‘<——~—— n dias —mM8M8M8M8M8M

Principal

1. Introduza os seguintes dados, em qualquer ordem:

o Introduza o numero de dias, pressione (n] .

o Introduza a taxa de juros anual, pressione (G .

o Introduza o principal, pressione [(Pv] .*

2. Pressicne [ |[inT| para obter o montante dos juros acumula-

dos na base de 360 dias.

3. Pressione para obter o montante liquido (principal + ju-

ros) na base de 360 dias.

Exemplo: Um bom amigo seu precisa de um empréstimo para ini-

ciar seu ultimo empreendimento. Ele solicitou a vocé um emprésti-
mo de Cr$ 450 por 60 dias. Voce lhe empresta o dinheiro a uma taxa

de juros simples de 7%, baseado num ano de 360 dias. Qual ¢ o mon-

 

* Use os sinais de convengdo de fluxo de caixa!
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tante de juros acumulados que ele lhe deverd em 60 dias? Qual € o

montante liquido?

 

Juros?

i=7

n = 60 dias

VP = § 450

Pressione Visor

60 (0 60,00
7 @ 7.00
450 G ~450,00
() [(nT] 5,25 Juros acumulados

455,25 Montante liquido devolvido,

(recebido).

Juros Acumulados - Base de 365 Dias

Este cdlculo obtém o montante de juros simples acumulados na

base de 365 dias, quando sdo conhecidos o numero de dias, a taxa

de juros, e o principal (Valor atual). Os juros acumulados numa

base de dias reais retorna ao registrador Z.

1. Introduza os seguintes dados, em qualquer ordem:
© Introduza o nimero de dias, pressione [n].

© Introduza a taxa de juros anual, pressione (i .

e Introduza o principal, pressione [Pv].*

2. Pressione (7] para se obter os juros acumu-
lados na base de 365 dias.

3. Pressione para se obter o montante liquido (principal + ju-

ros) na base de 365 dias.

 

* Use a convengdo de sinais para fluxo de caixa!



As Funcdes Financeiras 39

Exemplo: Qual € o valor dos juros acumulados e o montante liquido
para Cr$ 450 por 60 dias a 7%, calculados num ano de 365 dias? (Se
vocé deixou estes valores na calculadora, no exemplo anterior, siga
as intrugdes a partir da linha 2).

Pressione Visor

60,00

7.00

450,00

5,18 Juros acumulados.

455,18 Montante liquido devolvido
(recebido).

 

Juros Compostos

Calculo do Nimero de Periodos de Pagamento

ou Composicdo (n)
1. Coloque a chave de modalidade de pagamento na posicdo

adequada e pressione (] CLEAR[FN ], que fazem (0], (GJ ,
(pm1), (PV) e (FV igual a zero.

2 Introduza os elementos seguintes em qualquer ordem:
= Taxa periodica de juros; pressione (i)

® No minimo dois dos seguintes dados:

® Valor presente, pressione (V).

e valor do pagamento, pressione [PMT]) , ou
® valor futuro, pressione .

3. Pressione [n) para obter o nimero de periodos.*

Exemplo. 1 Um cagador de peles de-

seja investir comprando um chalé de

madeira no valor de Cr$ 22.0Q0. Um
comercial local ofereceu um emprés-

timo de Cr$ 22.000 a juros de 10.5%
a.a. Fazendo pagamentos de Cr$ 200

mensais, quanto tempo levara o caga-

dor para amortizar sua hipoteca?

 

 

* Se nndo ¢ um inteiro e PMT ndo ¢é zero, o uso das teclas da fileira superior
produz resultados matematicamente corretos cuja interpretagdo entretan-
to ndo ¢ imediata. Mostramos nos exemplos seguintes, alguns casos nos
quais o valor (n] deverd ser arrendondado para um valor inteiro, antes de
se calcular os demais valores. Consulte nos manuais de aplicagdes para
cdlculos de bonus e notas de cimbio, com valores [n] ndo inteiros. Se um
valor de (n] ¢é calculado tal que 0.995<n=<1, assumimos que isso foi feito
de maneira ndo intencional. Portanto, o valor de (n) serd automaticamen-
te arredondado para 1, antes que outros valores da fileira superior de te-
clas sejam calculados.
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PV =Cr$ 22.000

 

—105/12 n?

PMT = -Cr$ 200

Posicione a chave de pagamentos BDE'Ghm QNSY em END.

Pressione Visor

(0 CLEAR (]
10.5 (@) 0,88 9 da taxa mensal de juros.

200 (pwT] -200,00 Negativo para dinheiro pago.

22000 [»v) 22.000,00 Montante do empréstimo (recebido).

M 376,89 Meses.

12 31,41 Anos.

Calculamos 376,89 periodos de pagamento, mas assumimos que vo-

cé nio faria o ultimo pagamento separadamente numa fragdo de

més. Calculemos o montante do pagamento fraciondrio e o some-

mos ao valor do pagamento regular, para obter o pagamento final

global a ser feito no 376° més.

Pressione Visor

376 (0] 376,00 Porgdo inteira do numero de

periodos.

-175,88 Saldo devedor depois de 376

pagamentos.

-200,00 Montante do pagamento normal.

-375.88 Pagamento global.

Se ao invés de um pagamento final global, vocé desejar fazer um

pagamento final menor:

Arredonde o (n) calculado para o inteiro imediatamente superior,

pressione [FV) para achar o montante que vocé deve subtrair do

montante do pagamento. ( (FY)] mostra o valor que vocé pagaria a

mais, se tivesse pago o valor total).



Pressione

377 (M)

Visor

377,00

22,58

-200.00

-177,42
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(n]) arredondado ao valor

inteiro.

Montante a ser subtraido do

pagamento.

Montante do pagamento.

Pagamento final menor.

Exemplo 2: Um campo petrolifero em potencial, avaliado em

Cr$ 380.000 aumenta de valor na base de 30% ao ano. Em se man-

tendo esta taxa de valorizagdo anual, quantos anos serdo necessé-

rios transcorrer para que o campo passe a valor Cr$ 750.000?

| =

FV =Cr$ 750.000

30
 

 PV = -Cr$§ 380.000

Pressione

() CLEAR ()
30@
380000 ()
750000
™

Visor

30,00
-380.000,00
750.000,00
2,59

n?

Limpa os registradores financeiros.

Lembre-se da convengdo de sinais.

Anos.

Célculo da Taxa de Juros Peri6dica (i)

1. Se for aplicdvel, coloque a chave de pagamentos na posigio
desejada e pressione (] CLEAR [Fin].

2. Introduza os seguintes elementos em qualquer ordem:

# O nimero de periodos; pressione M.

® Pelo menos dois dos seguintes dados:*

® Valor do pagamento; pressione [PMT)
® Valor presente, pressione (V] ou

® Valor futuro; pressione (FV] .

* Lembre-se da convengdo de sinais!
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3. Pressione (i) para obter a taxa de juros perioddica.

4. Introduza o numero de periodos por ano, pressione [x] para

obter uma taxa de juros anual.

Exemplo 1: Qual ¢ a taxa de juros anual que se deve obter para se

acumular Cr$ 10.000 em oito anos sobre um investimento de

Cr$ 6.000, com capitalizagdo trimestral?

FV = Cr$§ 10.000

 

i?

n =28 X 4 trimestres

PV = — Cr$ 6.000

Pressione Visor

(JCLEAR
8 A [ 3200 Trimestres.
6000 (™) _-6.000,00 Investimento.
10000 (7] 10.000,00 Retorno total.
@ 1.61 Taxa trimestral de juros (%).

4 ] 6,44 Taxa anual de juros (%).

O mesmo problema com capitalizagdo mensal:

Pressione Visor

8 (2x] 96,00 Meses.
@ 0,53 Taxa mensal de juros. (%).

12 ] 6.40 Taxa anual de juros (%).

Exemplo 2: Qual ¢ a taxa de juros anual, numa hipoteca de

Cr$ 32.500 a 25 anos, com pagamentos mensais de Cr$.230?
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PV = Cr$ 32.500

' i? M = 25 x 12 meses

LT
PMT = -Cr§ 230

 

 

Coloque a chave de-pagamentos D MY peTNMD¥na posigdo END.
BEGIN END

Pressione Visor

(1 CLEAR
25 (2x] 300,00 Meses.
230 (pvT) -230,00 Lembre-se da convengio de

sinais.

32500 (»v] 32.500,00 Valor da hipoteca.
(] 0,58 Taxa mensal de juros (%).

12 7,01 Taxa anual de juros (%).

Quais sdo os juros anuais se houver um pagamento final de

Cr$ 14.000, no fim do 20° ano?

Pressione Visor

14000 14.000.00 Pponha o pagamento final em (FV)
20 (@) [2x) 240,00 Mude o valor em (0]
o 0,60 Taxa mensal de juros (%).
12 X) 7.21 Taxa anual de juros (%).

Calculo do Valor Presente

1. Coloque a chave de pagamentos, se for o caso, na posigido de-

sejada e pressione [ CLEAR [(FIN]

2. Introduza os seguintes dados em qualquer ordem.

® O nimero de periodos, pressione (n] .

® A taxa de juros periddica, pressione @.

= O valor do pagamento e pressione ou o valor futuro e

pressione ou os dois, se conhecidos.

3. Pressione (Pv] para obter o valor atual ou presente.
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Exemplo 1: Uma companhia de desenvolvimento estd comprando

um grupo de condominios com um fluxo de caixa liquido anual de
Cr$ 17.500. O periodo de permanéncia previsto ¢ de 5 anos com um
preco de venda estimado em Cr$ 540.000 ao final do periodo de

permanéncia. Se a companhia deseja obter um lucro de 129, qual é

o prego maximo de compra para os condominios?

PMT = Cr$ 17.500 FV = Cr$ 540.000

=12

pv? n=>5anos

Coloque a chave de pagamentos 2MY BRI MDY 14 posi¢do END.
BEGIN END

Pressione Visor

({JCLEAR[N)

5[ 5,00
12 12,00
17500 17.500,00
540000 540.000,00
(pv) -369.494,09 Valor a ser pago, para que a

companhia obtenha o

rendimento desejado de 12%.

Neste caso, (pv] representa o pre¢o maximo, Cr§ 369.494,09, a ser

pago para se obter o rendimento desejado.

Exemplo 2: Vocé pretende se aposentar em 15 anos e deseja deposi-

tar uma quantia de dinheiro que cresga até atingir Cr$ 10.000 nessa

época, ganhando 5 3/4% de juros capitalizados semestralmente.

Quanto deve vocé depositar hoje para atingir seu objetivo?
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FV=Cr$ 10.000

 

i=5,75/2

n= 156 x 2 periodos semestrais

pPV?

Pressione Visor

(1] CLEAR (]
15 [entere] 2 (x] (0] 30,00 Periodos semestrais.
5.75 200 2,88 Taxa de juros semianual (%).
10000 70.000,00 Quantia desejada.

-4.272,72 Capital a ser investido.

Qual ser4 o resultado se foram feitos também depodsitos semestrais
de Cr$ 507. Coloque a chave de pagamentos PMY -]]]]]Iu“é:; na

BEGIN
posi¢do END.

Pressione Visor

50 [crs) -50,00 Pagamento adicional.

~3.276,67 Capital aser investido.

Exemplo 3: Ao invés de comprar um

tren6 puxado por cachorros, uma

pessoa resolve comprar um trené mo-
torizado. Se ele planeja pagar Cr$ 80

por més, durante 3 anos, e esta dis-

posto a pagar uma taxa de juros anual

de 10%, quanto podera investir no

treno motorizado?
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PV?

i=10/12 n=23x 12 meses

. MY . .
Coloque a chave de pagamentos E[,)EGMWT EANDDY na posigdo END.

PMT = -Cr§ 80

Pressione Visor

(D CLEAR[(W)
3 (@) (2x) 36,00 Meses.
10 (8) (5] 0,83 Taxa mensal de juros (%).

800 -80,00 Pagamento meusal.

2.479,30 Preco que pode ser pago pelo

trend motorizado.

Calculo do Valor dos Pagamentos Periodicos

1. Coloque a chave de pagamentos na posi¢do desejada e

pressione [f] CLEAR [FN].
2. Introduza os seguintes dados em qualquer ordem:

® O nimero de periodos, pressione (0] .

® A taxa periddica de juros, pressione .

®m O valor atual e pressione (") ou o valor futuro e pressione )

ou ambos, se conhecidos.

3. Pressione para se obter o valor dos pagamentos.

Exemplo 1: Deixando os dados de nosso tiltimo exemplo na calcula-

dora, quais seriam os pagamentos do comprador se ele encontrasse

um trend motorizado de Cr$ 2.150, e se a taxa de juros e a duragdo

da transagdo permanecerem os mesmos? Simplesmente mude o va-

lor em (V).

Pressione Visor

2150 (& 2.150,00
PMT -69,37 Pagamentos mensais.
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Exemplo 2: Calcule o valor do pagamento mensal de uma hipoteca

a 20 anos, de Cr$ 27.000, com taxa anual de juros de 8.5%.

DMY MDY -Coloque a chave de pagamentos BEGIN-]]]HI[] Enp @ Posicdo END.

Pressione Visor

(] CLEAR (N}

 

240,00 Meses.
0,71 Taxa mensal de juros (%)

27.000,00 Valor do empréstimo

PMT -234,31 Pagamento mensal.

Exemplo 3: Calcule o valor do pagamento anual necessario para se

poupar Cr$ 25.000 em 15 anos, com uma taxa anual de juros de 5

3/49%;.

FV = Cr$ 25.000

   
     

i=575

PMT? n = 15 anos

Coloque a chave de pagamentosgég:; gNgYna posi¢dao BE-

GIN.

Pressione Visor

(1) CLEAR [Fn).
15 () 15,00
5..75 5,75
25000 (V) 25.000,00

-1.035,17

Se seus depositos forem limitados a Cr$§ 1.000 por ano, quanto po-
derd ser acumulado no mesmo periodo de tempo?
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Pressione Visor

1000 (ev1] _7.000,00
24.150,72

Calculo do Valor Futuro

1. Coloque a chave de pagamentos, se for o caso, na posi¢do

desejada e pressione (1] CLEAR[FN],
2. Introduza os seguintes dados em qualquer ordem:

B O ndimero de periodos, pressione [n]

® A taxa periddica de juros, pressione (iJ

® O valor do pagamento e pressione [(PMT] ou o valor atual e

pressione , ou ambos, se conhecidos.

3. Pressione para obter o valor futuro.

Exemplo 1: O prego das propriedades numa area pouco atrativa es-

ta declinando a uma taxa de 2% ao ano. Temos uma propriedade

avaliada atualmente em Cr$ 32.000, e queremos prever quanto va-

lera daqui a seis anos, se essa tendéncia se mantiver.

 

FV?

= -2

n =6 anos

PV = —Cr$ 32.000

Pressione Visor

() CLEAR[FN)

6 (n) 6,00
2 ([ens) (@) -2,00 Taxa de declinio (%).
32000 -32.000,00

28.346,96 Valor doimével.

Exemplo 2: Se vocé pode depositar Cr$ 50 por més, comegando ho-
je, numa conta que rende um juro de 6 1/4%, capitalizado mensal-

mente, quanto vocé terd dentro de 2 anos?



As Funcgdes Financeiras 49

Fv?

i =6.25/12

PMT = —Cr$ 50 n = 2x12 meses

Coloque a chave de pagamentos BDE'gl'rr EAN%Y na posi¢do BE-
GIN.

Pressione Visor

(JCLEAR

2(9] 24,00 Meses.
6.25(9] 0,52 Taxa mensal de juros (%).
50 -50,00 Depésitos mensais.

1.281,34  Poupanga.

Se o0 juro permanecesse o mesmo, qual seria o valor do depdsito

mensal necessdrio para se obter uma poupanga de Cr$ 1.500 em 2
anos?

Pressione Visor

1.500 1.500,00
PMT -58,53 Depodsito Mensal

Se vocé quizer deixar o depdsito em Cr$ 50 mensalmente, quanto

tempo levard para acumular Cr$ 1.500?

Pressione Visor

-50 -50,00
(n) 27,81 Meses.

12 (=) 2,32 Anos.
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Amortizacéo
Vocé pode usar sua calculadora para verificar os uros acumulados,

a parte relativa ao principal dos seus pagamentos, ¢ o saldo deve-

dor do seu empréstimo, a qualquer momento.

1. Pressione (7] CLEAR[Fi].
D. M.DY .~

2. Coloque a chave de pagamentos BEGIN-]]E]]I] Enp Na posigdo

desejada.

Nota: Use a convencgdo de sinais de fluxo de caixa; valores

positivos para dinheiro recebido e negativos para dinheiro

pago.

3. Introduza os seguintes dados em qualquer ordem:

m O principal (montante do empréstimo) e pressione (V] .

m A taxa periodica de juros, e pressione (i)

= O valor do pagamento, e pressione

4. O nimero de periodos a serem amortizados, e pressione (1]

[AmoRT] para calcular os juros acumulados do empréstimo.

5. Pressione para obter quanto ja foi pago do principal na-
quele periodo de tempo.

6. Pressione para obter o saldo devedor do empréstimo.
7. Pressione (rcL)(n) para obter o nimero total de periodos

amortizados.

Em amortizagdo, todos os pagamentos do principal e pagamentos.de ju-

ros, sdo arredondados, para uniformidade na apresentagdo no visor.

Se vocé comparar suas respostas calculadas com as dos extratos de

contas apresentadas por institui¢des de crédito, os valores podem

diferir em alguns centavos, devido a adogdo de difentes técnicas de

arredondamento. O visor normalmente mostra os numeros como

cruzeiros e centavos. Se o seu problema requer outro tipo de arre-

dondamento, ajuste o formato para o nimero de decimais com o

qual vocé deseja trabalhar. (Consulte o manual A Sua Calculadora

Financeira HP, o Visor e a Memoria).

Observacao:A funcae muda dois valores da fileira su-

perior; (0] e(PV). Em [PV] aparece o novo saldo, e em (0] o

nimero total de periodos amortizados



As Fun¢bes Financeiras 51

Exemplo: Uma pianista resolveu

finalmente comprar o piano de

Cr$ 140.000 dos seus sonhos. Ela to-
mou um empréstimo, a taxa anual de

juros de 10%, ¢ pretende pagd-lo em

15 anos. Qual sera o valor do seu pa-

gamento mensal? Depois de calcular

o pagamento mensal, reajuste (n)

para zero e ache os juros acumula-

dos, a parcela do principal j4 pagae o

saldo devedor do seu empréstimo

apos 5 anos.

 

D. MY M. DY icagoNllo)que a chave dos pagamentos vlB Eng| D@ posigdo

  

Pressione Visor

() CLEAR (FN] Limpa os registradores financeiros.
14000 (pv) 714.000,00 Valor do empréstimo
1002] 0.83 Taxa periddica de juros.

15(¢] 180,00 Periodos de pagamento, 15 anos
vezes 12 meses por ano.

-150,44 Pagamento mensal.

Os pagamentos da pianista serdo de Cr$ 150,44 por més. Agora rea-

juste [n) e amortize.

Pressione Visor

0 0,00 Define (7] como zero.

5 12(x) 60,00 Numero de periodos a serem

amortizados em 5 anos.

M -6.411,13 Parte do pagamento correspondente

aos juros acumulados nos 5 anos.

Xzy -2.615,27 Parte do pagamento correspondente

a amortizagdo do principal nos 5
anos .

(ret] 171.384,75 Saldo devedor.

(n] 60,00 Numero de periodos amortizados.

Qual sera o valor dos pagamentos feitos no 5 ancs seguintes ou 60

periodos de composigdo, (anos 62 ao 109), e desse valor, qual parte

.pagard os juros acumulados e qual pagard uma porgdo do capital?

qual ¢ o saldo devedor apo6s 10 anos?
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Pressione Visor

60 (1) -4.723,21  Valor correspondente aos juros nos

pagamentos feitos nos anos 6° ao 10°
X%y —4.302,99 Valor correspondente ao capital nos

pagamentos feitos nos anos 6° ao 10°

&) 7.081,74 Saldo devedor.
(] 120,00 Numero total de periodos

amortizados.

Vocé pode criar uma série completa de amortiza¢gdes, com um

periodo de pagamento por vez, simplesmente pressionando 1

para cada periodo. Se vocé volta ao comego da série, tenha cer-

teza de mudar (PV] ao capital original ((P¥) tem mantido um registro

do saldo devedor) e mudar (0] para zero. Crie os 2 primeiros meses

da série:

Pressione Visor

14000 0o 0,00

1 (1) (amorT) -116,67 Parte correspondente aos juros no

primeiro pagamento.

Xy -33,77 Parte correspondente ao capital no

primeiro pagamento.

(red) (] 73.966,23 Saldodevedor do empréstimo.

1 (7] (amorT) -116,39 Parte correspondente aos juros no

segundo pagamento.

Xy -34,05 Parte correspondente ao capital no

segundo pagamento.

(red) (pv) 73.932,78 Saldo devedor do empréstimo.

Se vocé deseja calcular s o saldo devedor, use simplesmente a te-

cla (FY). Vamos calcular novamente o saldo devedor no empresti-

mo a pianista, ap6s 10 anos, para comparar com a resposta ante-

rior.

Pressione Visor

14000 (2v] 14.000,00  Capital Original.
120(n) 120,00 10 anos vezes 12 meses

(Fv]) (cHs 7.081,70 Saldo devedor.
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Observe que o saldo devedor calculado usando-se (Y ¢ 4 centavos

menor do que o saldo devedor calculado usando-se (2MORT] . Isto se

deve ao fata de o uso de[avorT| fazer com que cada pagamento indi-
vidual seja arredondado, enquanto que ndo faz com que os nui-

meros sejam arredondados internamente.

Analise de Fluxo de Caixa Descontado

Existem duas formas de andlise do fluxo de caixa descontado: a pri-

meira é o método do valor presente liquido (V] e asegunda é o
método da taxa interna de retorno . Estas duas fung¢des,NPV

e [irn| estdo pré-programadas nasua HP-38E para até 20 gru

pos de fluxos de caixa (excluindo o investimento inicial), cada gru-

po contendo um maximo de 99 fluxos de caixa iguais.

CFp
F

[ CF, CF,

=N, N~ N2 T N,z;l.
 

  

 CF,

No célculo deNPVou IRR, use as teclas(crg) (CF, )€ () para arma-
zenar os fluxos de caixa, como segue:

Use (fluxo de caixa zero) para armazenar o valor do investi-

mento inicial. ( pode também ser entendido como ‘““um con-

junto de pagamentos iguais constituindo o investimento inicial’’).

Esta tecla armazena o valor do investimento no registrador de ar-

mazenamento Ro e define automaticamente o valor no registrador (n]

como zero. O registrador (n] serve como um indicador dos numeros de
fluxos de caixa distintos introduzidos para facilitar a corre¢ao ou elimina-

¢do de entradas. (Consulte a pagina 50).

Os montantes positivos ou negativos de fluxos de caixa futuros sdo

armazenados com .Atecla armazena os fluxos de caixa

nos registradores de armazenamento disponiveis (Riaté Ry, R.0aR.9),

sendo o primeiro fluxo de caixa em Rj, o segundo em R: e assim

sucessivamente até o 20° fluxo de caixa, o qual é armazenado auto-

maticamente em (FV] . Cada vez que vocé pressiona o conteu-

do do registrador (0] ¢ incrementado de 1, para contar o nimero
de diferentes fluxos de caixa introduzidos.

A tecla (F) ¢ designada a acomodar situagdes onde uma sé-
rie de fluxos de caixa sdo iguais. A menos que se especifique dife-
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rentemente, a calculadora assume automaticamente que N;¢é igual

a 1. Se o fluxo de caixa ocorre uma unica vez, ndo ha necessidade

de introduzir 1 para N;.

Valor Presente Liquido

Dada uma certa taxa de juros, o método do valor presente liquido

soma os valores atuais dos fluxos de caixa futuros com o fluxo de

caixa inicial. Com a HP-38E vocé pode calcular diretamente o va-

lor presente liquido de até 20 grupos de fluxos de caixa, (excluindo

o investimento inicial). As seguintes teclas a serem pressionadas

sdo usadas para calcular o valor presente liquido de um investimen-

to. A posi¢do da chave de pagamentos ¢ irrelevante neste calculo.

1. Pressione [f] CLEAR [ALL].

2. Introduza a taxa de juros prevista, e pressione GJ .

3. Introduza o valor do investimento inicial e pressione

Nio havendo investimento inicial introduza 0 como valor.

Nota: Use a convengdo de sinais para fluxo de caixa: valores

positivos para dinheiro recebido e valores negativos para di-

nheiro pago.

4. Introduza o valor do primeiro fluxo de caixa e pressione

a seguir introduza o nimero de vezes que esse fluxo de caixa

ocorre, se diferente de 1, e pressione (N, . Introduza os fluxos

de caixa remanescentes do mesmo modo: primeiramente intro-

duza o valor do fluxo de caixa e pressione ; a seguir, intro-

duza o nimero de vezes que o fluxo de caixa ocorre, se distinto

de 1, e pressione (M) . O 20° fluxo de caixa é automaticamente

armazenado em (FV) *,

5. Pressione (7] para exibir o valor presente liquido, no
visor. O valor calculado para NPV ¢ armazenado automtica-

mente no registrador (Pv] .

 

*Se g [MeEM] exibe P-75 r-79quando pressionada, o 199 fluxo de caixa estd arma-

zenado automaticamente em (FV] ; se (™€M) exibe p-22 r-18 isso indica que o

182 fluxo de caixa estd armazenado em(FV), e assim sucessivamente. Consulte

a segdo ‘““‘Alocagdo Automatica de Memdria” (pagina ) para uma discus-

sdo da funcdo[MEm].
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Tomemos dois exemplos, um usando fluxos de caixa diferentes e

outro onde podemos usar(N,] . Se vocé ndo conseguir respostas cor-

retas, consulte a pagina pararevisar e corrigir suas introdugdes

de fluxos_de caixa.

Exemplo 1: Um investidor paga

Cr$ 650.000 por um apartamento, que

pretende conservar por 5 anos, € a se-
guir vendé-lo. Ele sabe que terd que
gastar no primeiro ano uma quantia

consideravel para deixd-lo em boas

condigdes. Ele pretende obter um lu-

cro anual de 9%, contando com os

fluxos de caixa que enumeramos a se-

guir. No fim do 5° ano ele vende o

apartamento por Cr$ 745.000. Exami-

nemos o problema e vejamos se o

nosso investidor conseguiu seu obje-

tivo.

 

 

Ano Fluxo de Caixa

Cr$
—1.000

49.000

53.000

48.000

745.000

 

   O
d
W
N

=

 

Cr$ 745.000

Propriedade vendida

Cr$ 53.000
Cr$ 49.000 |(¢ 48000

 +
1 2 3 4 5
-Cr$ 1.000,00

}

-Cr$ 650.000
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Pressione

(] CLEAR 0.00 Limpa os registradores
financeiros e de

armazenamento.
9 (O 9,00 Lucro desejado.
650000 (crs) (8] -650.000,00 Investimento inicial.
1000 -1.000,00 Primeiro Fluxo de caixa.
49000 (9] 49.000,00 Segundo fluxo de caixa.
53000 (7] 53.000,00 Terceiro fluxo de caixa.
48000 48.000,00 Quarto fluxo de caixa.
745000 (9] 745.000,00 Quinto fluxo de caixa.
M -50.546,0.9 Valor presente liquido.

Desde que NPV ¢ negativo, o investimento ndo proporcionou o re-

torno desejado de 9%. Qual foi a taxa interna real de retorno? Pres-

sione 7] ("R ]. Vocé verificard que IRR é = 7.10, isto ¢, que o lucro

ou retorno no investimento ¢ 7.1%. Calcule novamente NPV e vocé

verificard que a resposta estd perto de zero, indicando que o lucro

real foi de 7.1%.

Para referéncias futuras na verificagido dos seus fluxos de caixa,

pressione (RCL] (n]. O visor mostrard 5-00 indicando que vocé ar-

mazenou 5 fluxos de caixa diferentes, (excluindo o investimento

fnicial).

Exemplo 2: Um investidor tem a oportunidade de adquirir uma pro-

priedade por Cr$ 70.000. Se o retorno normal neste tipo de opera-

¢do € de 13.75% e os fluxos de caixa, apds os impostos pagos, sdo os

previstos a seguir, deverd o investidor comprar a propriedade?
 

Ano Fluxo de Caixa Cr$

14.000
11.000
10.000
10.000
10.000
9.100
9.000
9.000
4.5600

71.000 (A propriedade é vendida no
10° ano).

 

Q
O
W
O
N
O
O
T
O
P
W
N
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Pressione Visor

(0 CLEAR (a] 0,00
13.75 () 13,75 Taxa de juros.

70000 (cns]) (g)(cFo) -70.000.00 Investimento inicial.

14000 (9) 14.000,00 Primeiro valor de fluxo de

caixa.

11000 (9) 17.000,00 Segundo valor de fluxo de

caixa.

10000 (9] 10.000,00 Terceiro valor de fluxo de

caixa.

3(9)N) 3,00 Numero de vezes que .este

fluxo se repete.

9100(9) 9.100.00 Quarto valor de fluxo de

caixa.

9000 (9) 9.000,00 Quinto valor de fluxo de
caixa.

208 (N 2,00 Numero de vezes que este

fluxo ocorre.

4500(9) 4.500.00 Sexto valor de fluxo de

caixa.

71000(9) 71.000,00 Sétimo valor de fluxo de

(reg)(m) caixa.

7,00 Verifique se vocé

introduziu 7 fluxos de caixa

[~y 879,93 diferentes.

Valor presente liquido.

Sendo o valor presente liquido positivo, o investimento atende o

objetivo de um lucro anual minimo de 13.75%,. Observe que arma-

zenamos fluxos de caixa diferentes com(CF e, ao invés de intro-

duzir todos os fluxos de caixa, introduzimos o numero de vezes com

que determinado fluxo de caixa ocorreu, (se mais de uma vez), ¢

pressionamos (N] .
Qual ¢ o lucro real neste investimento? Pressione [TJ[RA] . (Voce

deverd obter 14.01%).

Taxa Interna de Retorno

A taxa interna de retorno (IRR) é a taxa de juros que equaliza o

valor atual de um conjunto de fluxos de caixa com um investimento

inicial. E a taxa de juros que é obtida quando o valor presente liqui-

do
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calculado de uma série de fluxos de caixa é zero. IRR é também

chamada de rendimento ou taxa descontada de retorno.

Na sua HP-38E, a fungdo IRR calcula a taxa interna de retorno de

até 20 grupos de fluxos de caixa diferentes, (excluindo o investi-

mento inicial), cada grupo contendo um méiximo de 99 fluxos de

caixa. A seqiéncia de fluxos de caixa deve conter no minimo

uma mudanga de sinal. Em outras palavras, se os primeiros fluxos

de caixa sdo negativos e a seguir todos os outros sdo positivos, isto

conta como uma mudanga de sinal. Os fluxos de caixa com multi-

plas mudangas de sinal podem ter respostas multiplas.

As solugdes para IRR cairdo dentro de uma das seguintes catego-

rias. (Para uma explicagdo mais detalhada e melhor interpretagio

do calculo de IRR, consulte o apéndice B):

Caso 1: Vocé obtém uma resposta. Se um nimero aparece no visor,

para a maioria dos problemas de IRR esta ¢ a unica solugdo.

Caso 2: Error 7 . O problema néo tem solugdo para IRR. Verifique

suas introdugdes de fluxos de caixa para procurar erros na entrada

de dados. Sera que a seqiiéncia de fluxos de caixa mostra ao menos

uma mudancga de sinal?

Caso 3: Error 3 . A calculadora ndo tem informacgao suficiente para

continuar calculando o IRR. Podem existir matematicamente mul-

tiplas solugdes para IRR ou a calculadora ndo pode reconhecer o

problema como o mesmo foi definido pela seqiiéncia de fluxos de

caixa. Se vocé insistir em continuar procurando por uma ou mais

solugdes IRR, vocé pode fazé-lo usando o processo descrito no

apéndice B, no final deste Manual.

O célculo de IRR ¢ extremamente complexo, podendo o visor da

sua calculadora piscar por alguns segundos ou até minutos, depen-

dendo da complexidade dos cdlculos. Quando a calculadora busca

() oullRRJ, é feito um calculo iterativo. Isto significa que a calcu-
ladora obtém sistematicamente uma seqiiéncia de valores tentati-

vos em séries de aproximagdes sucessivas, uma melhor do que a ou-

tra, cada valor sendo calculado com base no valor anterior, até que

se consiga uma resposta dentro de uma determinada precisio. Se

vocé achar que a calculadora estd gastando uma quantidade exces-

siva de tempo para os cédlculos, pressione qualquer tecla para sus-

pender o processo iterativo do cdlculo de IRR. O visor mostrara a

taxa de juros que a calculadora computou até esse ponto nas ifera-

¢Oes. Vocé pode verificar esse nimero usando o método do valor

presente liquido. Usando-se IRR como a taxa de juros, calcule o

NPV.
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O valor presente liquido devera ser proximo de zero. (Devido ao

arredondamento, a resposta pode ndo ser exatamente zero). Se vo-

cé desejar continuar o processo iterativo, consulte o apéndice B. O

procedimento de pressionamento das teclas para o cdlculo de [RA]

¢ assim:

1. Pressione [fJ CLEAR [ALL],

2. Introduza o valor do investimento inicial e pressione (9] (CFo].
Caso ndo haja investimento inicial, introduza zero para esse

valor. (Lembre-se de que (CFo) pode também ser agrupado
como ‘“‘um conjunto de pagamentos iguais, constituindo o in-

vestimento inicial’’, e neste caso vocé deve introduzir o valor

do pagamento, pressionar e em seguida introduzir o ni-

mero de pagamentos e pressionar (N] .

Nota: Use a convencdo de sinais de fluxo de caixa: valores

positivos para dinheiro recebido e valores negativos para di-

nheiro pago.

3. Introduza o valor do primeiro fluxo de caixa e pressione

(9] . Em seguida introduza o nimero de vezes que esse

fluxo de caixa se repete, se for maior do que uma vez, e pres-

sione (9] [(N] . Introduza os demais fluxos de caixa pelo mes-

mo procedimento; primeiramente introduza o valor do

fluxo de caixa e pressione (9] ;aseguir introduza o nime-

ro de vezes que esse fluxo de caixa se repete e pressione (9]

(N] . O vigésimo fluxo de caixa ficard armazenado no registra-

dor (Fv) automaticamente.*
4. Pressione [1J[RR] para calcular e mostrar no visor a taxa in-

terna periddica de retorno. O valor calculado ficard armaze-

nado automaticamente em [(i].

 

Nos periodos em que n#o haja fluxo de caixa, introduza zero. A res-

posta calculada é a taxa periodica de retorno. Se os perfodos de flu-

xo de ¢aixa sdo outros que nio anuais, (mensais, trimestrais), a res-

posta deverd ser multiplicada pelo nimero de periodos por ano,

para se determinar a taxa interna de retorno anual.

Exemplo: Uma propriedade rentdvel pode ser adquirida por Cr$

50.000. A receita anual num periodo projetado de 23 afios, (todos

os pagamentos sdo recebidos no fim do ano), pode ser agrupada

como segue:

 

* Veja observagdo no rodapé da pigina
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Fluxo de Caixa (CF;)| Nimero de Anos (N;)

Cr$ 9.000 b5 primeiros anos

Cr$ 7.500 4 anos seguintes

Cr$ 6.000 4 anos seguintes

Cr$ 7.500 3 anos seguintes

Cr$ 5.000 Ultimos 7 anos   
Qual ¢ ataxa de retorno anual?

Pressione Visor
[(fJCLEAR (AL} 0.00

50000 [crs) (@) [CFo) -50.000,00

9000 (9] 9.000,00

509 N 5,00

7500 (8] 7.500,00

48] (V) 4,00
6000 (8] 6.000,00

408 N 4,00

75008 7.500,00

3@ N 3.00

50008 (F) 5.000,00

708 ™) 7.00
® 5,00

MG 15,27

Investimento inicial.

Primeiro valor do

fluxo de caixa.

Cinco anos. (Numero de

vezes que o fluxo de

caixa ocorre).

Segundo valor do

fluxo de caixa.*

Quatro anos.

Terceiro valor do

fluxo de caixa.

Quatro anos.

Quarto valor do

fluxo de caixa.*

Trés anos.
Quinto valor do

fluxo de caixa.

Sete anos.

Verifique o nimero de

fluxos de caixa introduzidos.

IRR anual de [5.27%

* Observe que Cr$ 7.500 ocorre em dois lugares diferentes no esquema de

tempo. Desde que as acasides de ocorréncia dos fluxos de caixa sdo impor-

tantes para um calculo de IRR, somente podemos agrupar pagamentos
idénticos e consecutivos.
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Verifique sua resposta com/[NPV] .

Pressione Visor

(O(nev) 0,00001

Como [(W7V] ¢ préximo de zero, a taxa de juros calculada estd corre-

ta.

Como Mudar as Introducées de Fluxos de Caixa

1. Para mudar um valor (CFJ, introduza o novo valor (CF] e

pressione (ST0] j; onde j pode variar de 0 até 9 ou de .0 até .9.

Como os montantes de fluxos de caixa sdo conservados nos re-

gistradores de armazenamento, vocé simplesmente muda o

conteudo do registrador de armazenamento.

2. Para mudar um valor (N], ajuste o registrador [(f]) para indicar

qual entrada (V) vocé deseja mudar (de o até 20). Em seguida

introduza o novo valor (N] e pressione (N] .

3. Lembre-se de reajustar no registrador (1) o nimero de entradas

CF apods uma mudanga ou revisdo de fluxos de caixa.

Exemplo: Com os dados remanescentes de nosso ultimo exemplo,

mude a terceira entrada de fluxo de caixa, (6,000), para 7.000 e

mude o valor correspondente (NJ (4) para 5. Em seguida calcule o

novo IRR.

Pressione Visor

7000 (s10] 3 7.000,00 CFsestd armazenado em R3.
3 () 3,00
50 W) 5,00 N3 é mudado para 5.

Antes de pressionar(NPV] ou AR vocé deve reajustar o registrador

(n) com o de numero de entradas original (CF

Pressione Visor

5(0n) 5,00 Introduza o numero de
entradas(CF .

0 15,69 O novo IRR anual ¢ de 15.69Y%
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Como Revisar Introducoes de Fluxos de Caixa

Se vocé desejar verificar todos os seus fluxos de caixa antes de
pressionar ou[RR ], use os seguintes métodos:

1. Entradas individuais de fluxos de caixa. Pressione e o en-

derego do registrador de armazenamento que contém o fluxo

de caixa que vocé deseja verificar, ou pressione @
para verificar as entradas [CF, na ordem exatamente oposta a-

quela que voceé usou para as introdugdes.

. Entradas de fluxos de caixa agrupadas. Pressione (gJ ™)

para verificar fluxos de caixa e o numero de ve-

zes que eles ocorrerem na ordem exatamente oposta aquela

que foi usada na entrada.

. Lembre-se de reajustar o registrador (0} com o niimero de en-

tradas de [(CF ), caso vocé tenha mudado ou verificado os flu-
xos de caixa.

Como exemplo, revisemos os fluxos de caixa do problema IRR para

que nos certifiquemos de que as trocas foram feitas nos lugares

 

adequados.

Pressione Visor

@ [ 7.00 Ultima entrada (N] .
RCL) 9] 5.000,00 Ultima entrada (CF/]

(g (V] 3,00 Quarta entrada [N] .

9 7.500,00 Quarta entrada[CF).

RCL) [g] (N] 5,00 Terceira entrada (N,).
(9] (cH 7.000,00 Terceira entrada [CF,).
g ™ 4,00 Segunda entrada [N .

RCL] [g) 7.500,00 Segunda entrada [CF,)
9 v 5,00 Primeira entrada [CF,).

9 9.000,00 Primeira entrada [CF,].
RCL] [g) (N 7,00 Valor(NJdo investimento

inicial.

(9] (cF -50.000,00 Recuperaoinvestimento inicial.
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Como pode ser visto, é como se a calculadora tivesse uma tabela in-

terna, com as entradas sendo revistas de baixo para cima comegan-

do pela base.

 

&

 

 

—50.000(C¢F]
9.000
7.500
7.000
7.500
5.000

O processo de revisdo
~
N
W
o
o

o

  O
A
W
N

=
O
@

 -€comega aqui
 

Lembre-se de reajustar ("] com o nimero de entradas de[CF,] (ex-

cluindd CFo) ), apds ter verificado osfluxos de caixa.
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Inverso:

Quando vocé multiplica o inverso de um nimero pelo proprio

numero, o resultado é igual a 1. Por exemplo, o inversode 2 ¢ 1/2 ou

0.5(2x0.5=1). Para calcular o inverso de um numero no visor, in-

troduza o numero, pressione e [][x] a seguir. Para exemplificar

vamos mudar o conteudo do visor para mostrar todas as 9 decimais,

pressionando [] 9.

Exemplo: Some o inverso de 9 ao inverso de 11; 1/9 + 1/11 =?

Pressione Visor

9 0,000000000  Assume-se que ndo existem
resultados anteriores.

9 (DA 0.7717771717  Inversode?9.
11 (00A 0,090909091 Inversode 11.

0,202020202  Soma dos inversos.

Calcule agora o inverso do numero no visor ¢ a seguir mude o for-

mato de apresentagdo no visor de volta para 2 casas decimais: ago-

ra vocé esta calculando.

1

1/9 + 1/11

Pressione Visor

M) 4,950000000 Inversodasomadosinversos.

(M 2 4,95 Voltamos ao formato
original do visor.

Raiz Quadrada

Para calcular a raiz quadrada de um nimero, introduza o numero e

a seguir pressione [7][ix]-

64
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Calcule Pressione Visor

V25 25 1] 5,00
V8l 811) 9,00

Vocé deve usar um nimero positivo. Vocé ndo pode calcular a raiz

quadrada de um numero negativo; esta operagdo ¢ ilegal.

Vocé pode também extrair raizes maiores tais como raizes cubicas

e quartas, usando para isto a tecla ao invés da tecla .

Potenciacao

Como Elevar um Nimero a uma Poténcia

 

A tecla eleva um nimero positivo a uma poténcia positiva ou

negativa, ou um nimero negativo a uma poténcia inteira. Vocé a

usa do mesmo modo simples em que vocé trabalhou com operacdes

aritméticas; a fungdo ¢ executada imediatamente quando vocé

pressiona a tecla.

1. Introduza o nimero base. Este numero é chamado de y.

2. Pressione para separar o primeiro nimero do segundo.

3. Introduza o segundo nimero (a poténcia). Este numéro é cha-

mado de x.

4. Pressione

No ultimo exemplo calculamos V81 = 9. Desde que 9 ainda esteja

no visor, pressione simplesmente 2 para obter novamente

81,

Calcule 3°¢.

Pressione Visor

3 6 6.
729,00

Para elevar um nimero a uma poténcia negativa, siga o mesmo pro-

cedimento mas pressione [cHs]para mudar o sinal do seu expoente
antes de executar a operagao.

Calcule 4.37-%53:
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Pressione Visor

4.37 4,37
2.5 (9 0,03

Para elevar um numero negativo a uma poténcia inteira positiva ou

negativa, introduza o nimero base, pressione(CHS], pressione [ENTER®

introduza a poténcia inteira e pressione @ .

Calcule (=2)%

Pressione Visor

2 (EnTERY] -2,00
3@ -8,00

Com uma base negativa, se 0 expoente ¢ um nimero impar, a res-

posta serd negativa. Se o expoente ¢ um numero par, a resposta se-

ra positiva:

(=2)=-2x-2=4
(=2 + —2x —2x-2=-8

Vocé pode usar para elevar 0 a uma poténcia positiva; mas a

resposta sera sempre zero, naturalmente.

A raiz cibica de um nimero é o nimero elevado a poténcia 1/3. As-

simv/m é o mesmo de n'/*; a raiz quarta pode ser escrita como n'/*

ou n®* etc.
Use a mesma seqiiéncia de teclas que vocé aprendeu na potencia-

¢do, para extrair raizes maiores.

1. Introduza o nimero base e pressione .
2. Introduza a raiz desejada, e a seguir pressione| /|

3. Pressione (9]
20

Calcule V10 (10'72%);

Pressione Visor

10 [ENTERY] 10,00
2 (1) 1,12
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Agora experimente l\s/fi (221/15);

Pressione Visor

22 22,00
15 (7] 9 7.23

Logaritmo

Para calcular o logaritmo natural de um numero, simplesmente

introduza o nimero e pressione 9 . Para encontrar o log. de

30:

Pressione Visor

30 (9] 3,40

Pressione agora (9] . Sendo e* o anti-logaritmo, vocé volta ao

numero original, 30. Para calcular o logaritmo comum (base 10) de

um numero, introduza o nimero, ¢ a seguir pressione @ 10

E WE.
Para calcular log,, 5:

Pressione Visor

509 1,61
10 (9] 2,30
= 0,70

Exemplo: Os logaritmos sdo usados nas férmulas de juros compos-

tos continuos. Se uma instituicio de poupanga oferece uma taxa

efetiva de poupanga de 7.79%, capitalizada continuamente, qual ¢

a taxa nominal que isto representa?

Taxa nominal = 100 x In( 779 + 1) 
100

Pressione Visor

7.79 7.79
100 (=] 0.08
1+ (9 0,08
100 (] 7,50 Taxa de juros nominal.
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Antilogaritmo

Para calcular o antilog de um numero, introduza o numero e

pressione [g] . Isto eleva e(2.718...) a poténcia do valor no vi-

sor:

Pressione Visor

30 (9] 1,068647 13

J4 que vocé usou o logaritmo natural para converter juros efetivos

continuos para taxa nominal, segue-se que o antilog ou e* ¢ usado

para a conversao oposta.

Exemplo: Para se calcular a taxa efetiva continua, dada a taxa no-

minal, a formula é:

axa nomT

Taxa efetiva continua = ((100 ) —l) x 100

Assim, se uma institui¢do de poupanga oferece uma taxa nominal

de 69 capitalizada continuamente, qual ¢ a taxa efetiva?

Pressione Visor

6 6.00
100(= 0,06
9 1 = 0.06
100

 

6,18 Taxa efétiva continua de juros

Fatorial @

A tecla [m]) (Fatorial) permite que vocé manipule, com facilidade

permutagdes e combinagdes.

Para se calcular o fatorial de um inteiro positivo, pressione

() (.
Exemplo: Calcule o numero de modos em que seis pessoas podem

se alinhar para uma fotografia:

Método:PE:G!:6><5><4x3x2xl
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Pressione Visor

6 6,

(9 (ny 720, A resposta.

A calculadora ultrapassa a capacidade do visor para fatoriais de

numeros superiores a 69.

Alteracao de Numeros
Como Arredondar um Namero

Quando vocé muda o numero de digitos mostrados no visor ap6s o

ponto decimal, o nimero internamente mantém seu valor total com

10 digitos multiplicados por um expoente de 10 de dois digitos, in-

dependentemente da quantidade de digitos que vocé veja. Quando

vocé pressiona a tecla de prefixo [ seguida pela tecla (70 (arre-
dondar), o numero real na calculadora fica sendo o nimero que ¢

exibido no visor. Vocé pode mudar o numero de digitos arredonda-

dos mudando o nimero de digitos no visor. Por exemplo, se a cal-

culadora ¢ ajustada para mostrar 4 digitos apds o ponto decimal, a

fungdo (70 arredondard o numero interno aos quatro digitos mos-

trados. O exemplo seguinte mostra como a fun¢do #no pode ser itil
em calculos financeiros.

Exemplo: Uma pessoa pretende cons-

truir uma piscina coberta no seu

quintal por Cr$ 150.000. Ela decide

financiar a piscina por 10 anos, com

um pagamento maior no final. Ela

sabe que o fundo de poupanga a pra-

zo fixo em seu favor, depositado pela

sua tia, lhe pagarda Cr$ 50.000 dentro

de 10 anos e resolve usar esse dinhei-

ro para fazer o pagamento final. Se

ela conseguir um financiamento a

uma taxa de 9 1/29%, qual serd o seu

pagamento mensal? Arredonde os valores de pagamento usando as
teclas

[

1] e recalcule o pagamento final real.
Cploque a chave de pagamento final real ;E'\é:;l-fl]mngfi; na po-
sicio END.
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Pressione Visor

(f] CLEAR (Fn] Limpe os registradores
financeiros.

o9 Ajuste a calculadora para
exibi¢do de todos os digites.

10 (8] (2] 720,0000000  Calcule o numero de
pagamentos, armazena em n.

9.5(@) (2= 0,7916666667 Calcule ataxa de juros mensal,

armazene emi.

50000 (crs] -50.000,00000 Entre com o pagamento final.
150000 —1750.000,00000 Entre com o custo da piscina.

—1.689,808909  Calculo do pagamento.
(2 —1.689,81 Ajuste a calculadora para

mostrar 2 casas decimais.

] —1.689,81 Pagamento arredondado para

2 casas decimais.

9 —1.689,870000  Volte a exibir todos os digitos

para ver o numero arredondado.

—7.689,870000 Armazene o novo pagamento.

Observe que o pagamento foi arredondado para duas casas deci-

mais. Como isto fez com que o valor interno real de mudasse,

precisamos recalcular o montante global.

Pressione Visor

(112 -1.689,81 Voltamos as duas casas decimais.

-49.999,78  Célculo do novo pagamento final.

Observe que o arredondamento do pagamento diminuiu o paga-

mento final em Cr$ 0,22.

Parte Inteira de um Ndmero [NTGR

Para se extrair e apresentar a parte inteira de um nimero (tudo o

que estiver a esquerda do ponto decimal). pressione | [@{in-

teiro). Por exemplo, para se mostrar somente a parte inteira do nt-

mero 123.456;



Funcdes Mateméaticas 71

Pressione Visor

123.456 123,456

(1] [ONTGR 123,00 Somente a porgdo inteira

permanece.

Quando | ¢ pressionada, a parte fraciondria ¢ perdida. O
nimero todo fica naturalmente preservado no registrador ULTI-

MO X.

Parte Fracionaria de um Numero FRAC

Para se extrair e apresentar a parte fraciondria de um numero (tudo

o que estiver a direita do ponto decimal) pressione (9] (fra-
¢do). Por exemplo, para se extrair a parte fraciondria de 123.456

usado anteriormente:

Pressione Visor

123.456 123,456

(9 0,46 Somente a parte fraciondria

¢ mostrada, aqui arredondada

para exibir apenas 2 casas

decimais.

Quando (@) ¢ pressionada, a parte inteira do numero se per-
de. O numero total, naturalmente, fica preservado no registrador

ULTIMO X.
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Somatoria
A tecla acumula automaticamente varias somas distintas e

produtos de valores contidos nos registradores X e Y. A calculado-

raarmazena estes valores nos registradores Riaté Re.

Quando vocé introduz um ou dois numeros e pressiona /| s

acontece o seguinte:

1. O valor um ¢é somado ao conteudo do registrador Ri. Riage

como um contador.
2. O nimero (x) apresentado no visor é somado ao contetido do

registrador de armazenamento R.

3. O quadrado (x?) do numero apresentado no visor é somado ao

contetdo do registrador Rj.

4, O numero contido no registrador Y da pilha operacional, € so-

mado ao conteudo do registrador de armazenamento Ra.

5. O quadrado de y (y?), é somado ao contetido do registrador Rs

6. O produto dos contetidos dos registradores X e Y (xy), é soma-

do ao contetido do registrador Re.

Quando vocé introduz dados aos pares (x e y), vocé deve introduzir
o valor y em primeiro lugar, e separar os dois nimeros usando a te-

cla (entery). A regra geral é:

Valor y valor x 7|

Recapitulando, é assim que os valores ficam armazenados dentro

da sua calculadora:
 

 

Registrador Conteudo

R1 Numero de entradas (n).
R2 Somatéria dos valores x (X x).

Rs Somatoéria dos valores x* (2 x2).

R4 Somatéria dos valoresy (2 y).
Rs Somaté6ria dos valores y? (2 y?).
Re Somat6ria dos produtos dos

valores de x ey ( T xy).

Visor

(registrador x): Nuamero de entradas (n).    
72
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Vocé conta imediatamente com um poderoso banco de dados para

calculos estatisticos.

Observacao: Se os seus dados x; ou yicontém muitos digitos

de tal forma que permitam um arredondamento que néo in-

terfira no valor do nimero, deve-se evitar a introducéo de to-

dos os digitos na calculadora. Por exemplo, se 0 seu dado x ¢

—9,99999999, 1,000000001, 2,000000001, vocé deve in-

troduzir os dados x como —1, 1, 2, e somar os digitos ndo sig-

nificativos (100000000) a qualquer resposta relacionada

com x

Verificacdo dos Registradores Estatisticos

Para se ver o conteudo de um determinado registrador, basta

simplesmente pressionar(RCL] e em seguida o endereco do registra-
dor desejado, (Riaté Re).

Exclusao e Correcao de Dados

Se vocé introduz uma entrada incorreta em , vocé ndo precisa

comecar tudo de novo. Se vocé fez a introdugdo antes de apertar

M0 , simplesmente pressione (CLX) paralimpar o visor, e logo em

seguida continue com o valor correto.

Se vocé ja somou o valor errado, simplesmente pressione (9] [LASTX)

¢o, para trazer de volta o numero errado e pressione (9] ,eem

seguida continue com 0 numero certo.

Isto se aplica tanto a duas varidveis, quanto a uma. Suponhamos

que vocé tenha introduzido 10 20 [1] e descubra que o
valor y estd errado. O par deve ser excluido pressionando-se (9]

(LasTx](g](z-], e em seguida continue com os niimeros corretos. Se o
numero incorreto nao ¢ parte do ultimo par de dados que foi intro-

duzido, introduza os 2 nimeros de novo, e exclua o par com (z-),

(por exemplo, pressione 10 20 (9) (z9)).

Média
A sua calculadora pode calcular rapidamente as médias aritméticas

de uma ou duas varidaveis. Independente de ser a média de resulta-

dos de testes ou vendas do dltimo més, dados um ou dois conjuntos

de nimeros, a sua calculadora calculard a média destas amostras.

1. Pressione [{] CLEAR [Z] | para limpar dados anteriores dos
registradores estatisticos.
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2. Se vocé estiver acumulando um conjunto de nimeros, intro-

duza o primeiro nimero e pressione '" ;em seguida o se-

gundo numero, pressione [l novamente, o terceiro

numero, etc. Prossiga até ter introduzido todos os valores.

3. Se vocé estiver acumulando 2 conjuntos de nimeros, introdu-

za o valor y e pressione , introduza o valor x, pressione
[71[Z+] . Introduza o segundo valor y, pressione , intro-
duza o 2° valor x, pressione |/[=*] . Continue até ter introdu-

zido todos os valores.

4. Pressione (9] (%] para obter a média dos valores x.
5. Pressione para obter a média do outro conjunto de valo-

res, (y).

Exemplo: Um levantamento sobre sete vendedores em sua compa-

nhia, revela que os mesmos trabalham determinadas horas por se-

mana e- faturam certos volumes de cruzeiros por més conforme

mostrado na tabela abaixo. Quantas horas um vendedor trabalha

em média por semana? Quanto um vendedor vende mensalmente

em média?

 

 

Vendedor Horas/Semana Vendas/Més

1 32 Cr$ 17.000
2 40 Cr$ 25.000
3 45 Cr$ 26.000
4 40 Cr$ 20.000
5 38 Cr$ 21.000
6 50 Cr$ 28.000
7 35 Cr$ 15.000     

Para se calcular as médias de horas semanais de trabalho e de ven-

das nesta amostra:

Pressione Visor

(] CLEAR (=], Limpa os registradores

estatisticos.

32 [ENTER4) 32,00
17000 1 1,00 Primeira introdugio.
40 40,00
25000 2,00 Segunda introducio.
45 [ENTER® 45,00

26000 ' 3,00
40 (ENTER® 40,00
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Pressione Visor

20000 (1 [Z4] 4,00
38 38.00
21000 (7] 5,00
50 50,00
28000 (7] 6,00

35 ([EnTERy) 35,00
15000 [ 7,00 Numero total de introdugdes

na amostra.
©O 21.714,29 Média de vendas mensais -

em cruzeiros, (x).

X<y 40,00 Média de horas de

trabalho por semana, (y).

Desvio Padrdo [s]

A fungdo (5] calcula o desvio padrdo (uma medida de dispersdo ao

redor da média), dos dados acumulados. Com os dados remanes-

centes do exemplo anterior calcule [s] como se segue:

Pressione Visor

e (= 4.820,59  Cruzeiros (sx)
6,03 Horas (sx)

A sua calculadora calcula o desyio padrdo de acordo com as formu-

las:

o / n3x* = (2x)* B n 2y? — (2y)?

Sx = ntn—1 ¥~ n(n— 1)

As férmulas de calculo de sx e sy ddo a melhor avalia¢do do desvio

padrdo da populagdo baseado na amostra da populagdo. Portanto,

a convengdo estatistica atual as denomina desvios padrdo da amos-

tra. Assim, assumimos que os sete vendedores constituem uma

amostra da populacgdo de todos os vendedores, e que nossas férmulas

dio a melhor avaliagdo da populagdo a partir da amostra.
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O que aconteceria se os sete vendedores constituissem toda a po-

pulacdo de vendedores? Nio haveria a necessidade de se avaliar o
desvio padrdo da populacdo. Nos podemos calcular o verdadeiro
desvio padrido dapopulagdo (0) quando o conjunto de dados iguala o

total da populagdo, usando-se as seguintes sequéncias de teclas.
(Acontece que se vocé soma a média da populagdo dentro do pro-
prio conjunto e acha o novo s, calculado segundo as férmulas ante-

riores, este s sera o desvio padrdo (0) da populagdo do conjunto

original).

Pressione Visor

(8] 21.714,29 M¢édia (em cruzeiros).
M 8.00 Numero de introdugdes + 1.
9@ &) 4.463,00 o,

558 o,

Para continuar a somar pares de dados, pressione & EJ

antes de entrar mais dados.

Média Ponderada

Vocé pode também calcular a média ponderada de um conjunto de

niimeros, se conhecer os pesos correspondentes dos itens em ques-
tdo:

1. Pressione | C1EATR .

2. Introduza o valor do item e pressione (ENTERt] e em seguida in-

troduza o peso do mesmo e pressione " "' Introduza o se-

gundo item, pressione [ENTERs], introduza o segundo peso, €
pressione || . Continue até que vocé tenha introduzido

todos os valores dos itens e seus pesos correspondentes. A re-

gra para introdugdo dos dados é ‘‘item (ENTER*] peso =~ .
3. Pressione (2 para obter a média ponderada dos itens.

Exemplo 1: Suponhamos que vocé

pare durante uma viagem de férias

em quatro postos, para comprar ga-

solina, como se segue: 15 litros a 5,90

cruzeiros por litro, 7 litros a 6,30 cru-

zeiros por litro, 10 litros a 6,15 cru-

zeiros por litro, e 17 litros a 6,5 cru-

zeiros por litro. Vocé quer saber o

pre¢o médio por litro de gasolina 
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comprada. Se vocé tivesse comprado a mesma quantidade em cada

posto, poderia determinar a média aritmética simples, usando a te-

cla(¥) . Como vocé sabe o valor do item (gasolina) e seu peso cor-

respondente (numero de litros comprados), use a leclu para

calcular a média ponderada.

 

 

Pressione Visor

(JCLEAR (& Limpa os registradores
estatisticos.

5,9 (ENTER+

15 (7] 1,00 Primeiro item € seu peso.

6,3 (ENTERY]

7 O ESD 1,00 Segundo item e peso.

6,15 ENTERs

10+[0 3,00 Terceiro item e peso.
6,5 (ENTER®
17 0 o 4,00 Quarto item € peso.

6,22 Custo médio ponderado
por litro.

Exemplo 2: Vocé compra a¢des de uma companhia, no transcurso

de um ano, aos seguintes precos: 80 a Cr$ 23 por acdo, 150 a

Cr$ 32 por agdo, 100 a Cr$ 28 por agdo ¢ 50 a Cr$ 40 por agéo.

Como vocé sabe o valor das agdes compradas e seu peso correspon-

dente, vocé pode determinar o pre¢o médio por agcdo de sua pro-

priedade, isto ¢, a média ponderada.

Pressione Visor

(1J CLEAR Limpa os registradores
estatisticos.

23
801 [T+ 1,00
32 [ENTER®

150" 2,00
28 [ENTER®

100" 3,00
40 [ENTER#

501 4,00
@ &J 30,11 Cr$ por agdo; média ponderada

Observe que se todos os pesos sdo iguais, a média ponderada ¢ igual

a média aritmética.
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Regressao Linear

Quando vocé tem um conjunto de dados, ¢ freqliientemente util sa-

ber se estdo correlacionados. Se vocé acha que os dados estdad cor-

relacionados este fato pode servir para se fazer projecoes baseadas

num dado conhecido. A Regressdo Linear é um método estatistico

para se obter uma linha reta que melhor se adapte a uma série de

dados representados por pontos, fornecendo assim uma relagao en-

tre duas variaveis. Como dois pontos definem uma linha, pelo me-

nos dois pares de dados deverdo estar na calculadora, antes que

uma linha possa ser tragada ou adaptada aos mesmos. Apds voce

ter acumulado os pares de dados, usando a tecla[2+], vocé pode
avaliar rapidamente outros valores. Mas estes valores estimados

ndo sdo confidveis até que os dados originais possam ser descritos

ou generalizados com um certo grau de precisdo.

Coeficiente de Correlagao (r)

Sempre ¢ bom verificar o ‘‘grau de ajuste’” da fungdo linear,

calculando-se o coeficiente de correlagdo, antes de se estimar ou-

tros valores. Ele informara a vocé a que distancia de uma linha reta

se acham os pontos.

Exemplo: Um avaliador de terras examinou 6 lotes vagos no centro

de uma cidade. Todos tem o mesmo fundo, mas diferentes frentes e

valores. Baseado nos dados fornecidos, qual é arelagdo entre a me-

dida da frente e o valor do lote? Em outras palavras, como se ajus-

tam os seguintes dados com relagdo a uma linha reta? Seria esta

uma boa amostra para se fazer avaliagdes para outros valoresde x e

y?

 

 

(x) (y)
Frente do lote Valor do lote

(metros) (Cruzeiros)

70,8 10.100

60,0 9.000

35,0 12.700

75,2 11.120

69,5 11.000

84,0 12.500    
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Acumule os dados usando=+ . (Lembre-se de que ao introduzir 2
dados x ey, deve-se introduzir o valor y em primeiro lugar).

Pressione Visor

(0 CLEAR (3
10100 [EnTery) 10.100,00
70,8011 1,00 Primeira introducgio.

9000 (ENTER) 9.000,00
601] 2,00 Segunda introducio.
12700 (EnTErRY] 12.700,00
85 [+ 3,00 Terceira introdugio.
11120 [EnTeRy) 11.120,00
75,2000 4,00 Quarta introdugio.

11000 [ENTERY] 11.000,00
69.5 1]+ 5,00 Quinta introducio.
12500 [ENTERY] 12.500,00
841 6,00 Sexta introdugéo.

Agora que os dados estdo armazenados, vocé pode calcular o coefi-
ciente de correlagio, pressionando (%.r Jou (5. )e em seguida{(X<].

Pressione Visor

©G 0.97
ou

Q)& 0,97 Coeficiente de correlagdor.

O coeficiente de correlagdo r é sempre um valor entre —1 e +1. Se r
= +1,alinha terd umainclinag¢do positiva (para cima) e os dados se
ajustam perfeitamente. Se r= —1, os dados ainda se ajustam perfei-
tamente mas a linha tem uma inclina¢do negativa (para baixo).

  
Inclinacdo Positiva

Inclinacdo Negativa
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(Um exemplo de tendéncia negativa, é a de walores de iméveis em

declinio ou de vendas diminuindo). Se r = 0, os valores dos dados

estdo afastados uns dos outros e ndo se distribuem de maneira a

compor uma linha reta. Ndo teria sentido o calculo de avaliagdes li-
neares de dados, sem relagdo entre si. No exemplo das frentes dos

lotes relacionados com os respectivos valores, o coeficiente de cor-

relagdo ¢ proximo de 1, e podemos nos sentir & vontade usando a

regressdo linear.

Suponhamos, contudo, que o coeficiente de correlagio nio se

aproxime de 1, e seja 0.5 ou 0.6. Isto indica que uma linha reta nio

se ajustaria bem aos dados. No caso, vocé poderia tentar ajustar

uma curva aos dados. Consulte os manuais de aplicagio para uma

descrigdo de outros 3 tipos de curvas: exponenciais, logaritmicas e

de poténcia. Um coeficiente de correlagdo pode ser calculado para

cada uma destas curvas e deve ser interpretado similarmente: se r

se aproxima de +1, a curva é uma aproximagéo razodvel dos dados.
Do contrério, experimente uma curva diferente.

Estimativas Lineares X, y

Agora que ja sabemos que nossos dados se correlacionam segundo

uma reta, podemos confiar nos resultados de nossas avaliag¢des li-

neares. Com os dados totalizados nos registradores R; até Rs, um
valor estimado de y (chamadoy) pode ser calculado, introduzindo-

se um valor x e pressionando-se . E um x estimado, (designado

X) pode ser calculado introduzindo-se um valor y e pressionando-se

&O

Exemplo 1: Para o exemplo anterior, ache os valores projetados

para lotes de terra de frente de 80, 95 e 100 metros.

Pressione Visor

80 (@) (G- 11.922,65 Valor projetado para

frente de 80 metros.

95 (9) 14.084,29 Valor projetado para

frente de 95 metros.

100 (5] G 14.804,83 Valor projetado para
frente de 100 metros.

Sabendo-se o valor de um lote, vocé pode avaliar a frente do mes-

mo. Qual a frente de um lote no valor de Cr$ 14.500? E de Cr$

12.000?
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Pressione Visor

14500 97,88 Frente do lote, em metros.
12000 g 80,54 Frente do lote, em metros.

Se vocé deseja fazer um gréafico da reta de regressio, vocé pode

calcular os coeficientes da equagdo linear y = A + Bx, como se se-

gue:

Pressione Visor

09 393,90 Intersecgdo com Y (A); valor
projetado para x =0.

0 393,90 Armazene este valor para

Intersec¢do x; quando

0(s) (&r) [crs) 2,73 y=0_ x = —A/B.
x=Y/B - A/B. ,

(reO =) (&) 744,11 Quandoy=0_ x=—A/B.

A inclinagdo da reta (B),

indica a mudanga no valor

projetado causada por um

incremento no valor X.

Assim a equacdo que descreve a reta de regressdo ¢é:

y = 393,90 + 144,11 x

Vocé aprenderd, nas paginas seguintes, como uma seqiiéncia chave

como esta, pode ser posta simplesmente num programa, de maneira

que pressionando-se apenas uma tecla, possa-se calcular os dois

coeficientes.

Colocando-se este exemplo num grédfico, vocé vé que um aumento

de um metro na medida da frente, resulta num aumento projetado

de Cr$ 144,11 no valor do mesmo.
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Valor projetado para

     

 

    

  

 

     

15,000 4- frente de 100 metros

Valor projetado para

3 13.000
frente de 95 metros.

'ag: 11,000 -
o Valor projetado para

5
frente de 80 metros

5 9,000 -

E
© 7,000 -

S
£ 5,000

3,000

1,000 - | 1 1 ] 1 1 ] 1 1 1
T T T T T 1 T T T 1

0 10 20 30 40 50 60 70 80 90 100

Frente (em metros)

Exemplo 2: Vocé comprou uma casa, a 3 anos por Cr$ 47.500. No

primeiro ano aumentou de valor em Cr$ 5.000. No segundo ano, o

valor da casa foi para Cr$ 60.000. Vocé calcula que hoje o valor de

mercado ¢é de Cr$ 64.000 para venda. Quanto valera a casa Ro pro-

ximo ano?

Pressione Visor

(f] CLEAR (&
47500 47.500,00
107 1.00
52500 52.500,00
201 2,00
60000 60.000,00
307 3,00
64000 [(ENTERs 64.000,00

4(1) 4 4,00

Para fazer uma projegio para o préximo ano (5° ano), simplesmen-

te calcule §y.

Pressione Visor

5 (9] 70.250,00



 

 
PARTE 11

Programacao

  



Secdo b:

Que é um Programa?

Um programa nada mais é do que uma seqiiéncia de teclas, lembra-

das pela calculadora. Vocé pode executar o programa, quantas ve-

zes quiser - bastando pressionar uma unica tecla. - A resposta apre-

sentada ao fim da execuc¢do é a mesma que vocé teria obtido pres-

sionando as teclas uma a uma, manualmente. Ndo ¢ necessaria ex-

periéncia anterior em programacéo, para programar uma calcula-

dora HP-38E.

Como foi explicado resumidamente na introdugdo, programar a

calculadora ¢ tdo simples quanto o pressionamento das teclas,

como vocé faz manualmente, para resolver seu problema. Apesar da

programacdo da calculadora HP-38E ser simples de entender e

usar, a mesma ¢ muito poderosa, incluindo:

= Uma linguagem de programagio bastante 6bvia.

© Até99linhas de memoria de programacao.

© A capacidade de combinar varios comandos de teclas dentro

de cada linha.

= Capacidade de tomar decisdes para rotinas sofisticadas.
= Vérias operacgdes de edigdo para facilitar corregdes.

Juntas, estas caracteristicas fornecem a vocé as ferramentas neces-

sdrias para enfrentar ptoblemas complexos com o mdximo de con-

fianga.

Por que Programar?

Os programas sdo escritos para que vocé economize tempo em cél-

culos repetitivos. Uma vez que vocé escreveu o procedimento da

seqiiéncia de teclas para resolver um certo problema, e o registrou

na calculadora, vocé ndo precisa prestar mais atengdo para todas

as teclas individuais que formam o procedimento. Vocé pode dei-

xar a calculadora resolver o problema. E pode facilmente verificar

o procedimento do seu programa, com mais confiang¢a na resposta

final, j4 que vocé evita preocupagdes com ter ou ndo pressionado
as teclas na devida seqiéncia ou ter cometido algum erro.

84
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A calculadora trabalha com a rotina, deixando sua mente livre para

trabalhos mais criativos.

Trés Modos de Operar

Existem trés modos de usar sua calculadora HP-38E:

1. Modo de execu¢do manual.

2. Modo de Programagio.

3. Modo de execugdo automatica.

Modo de Execuc¢io Manual: As fungdes e operagdes que vocé

aprendeu na primeira parte deste manual sdo executadas manual-

mente, uma de cada vez. Estas fung¢des, em combinagdo com a pi-

lha de memoria automadtica, permitem a vocé resolver quaisquer

problemas de cdlculo com facilidade.

Modo de Programacio- No modo de programag@o as fungdes e ope-

ragoes que vocé aprendeu, ndo sdo executadas, mas ao invés disso,

sdo registradas numa parte da calculadora chamada de memdria de

programagcdo para posterior execug¢do. Para entrar no modo de pro-

gramagdo, simplesmente pressione (9] (Program/Run = Pro-

gramagdo/Execugdo). Todas as operagdes do teclado, com excecio

das seis* seguintes podem ser gravadas para execugdo posterior,

enquanto a calculadora estiver no modo de programagdo. Estas

seis opera¢des ndo podem ser gravadas:

)
(mem]
CLP

   

  

  ()
Estas seis operagdes funcionam no modo de programagido para

ajuda-lo a escrever e gravar seus programas.

Modo de Execucdo Automatica: A HP-38E também pode ser usada

para executar automaticamente uma série de operagdes, quando a

calculadora esta no modo de execugdo automadtica, se as mesmas

* As operagdes seguintes também nio sdo registraveis, mas nio ajudam vocé a pro-

gramar: [f] CLEAR[ALL], [f] CLEAR[PREFIX] | . As 2 primeiras

operagdes nada fazem em modo de programagdo, mas (ENTERe) ativard

uma rotina de auto-teste a qual apagard completamente as memorias da

calculadora.
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foram previamente 4ravadas na memoria de programagéo. Ao in-

vés de se pressionar cada tecla manualmente, as operagdes grava-

das sdo executadas em seqiiéncia quando vocé pressiona

(Run/Stop = Execuc¢do/Pardda). Vocé pressiona somente uma teclae
a série toda de operag0des gravadas ¢ executada muito mais rapida-
mente do que vocé poderia fazé-lo manualmente.

Programa de Introducéao

O preco de desconto mais imposto sobre vendas no programa que

vocé escreveu, gravou e executou na introdu¢io, mostrou a vocé

que a seqiiéncia de teclas, usadas para resolver um problema ma-

nualmente, ¢ a mesma seqiiéncia usada num programa. Vamos vol-

tar nossa atengdo para esse programa, para explicar a informag¢io

apresentada no modo de programagdo.

Primeiramente, ponha a calculadora no modo de programgcdo,

pressionando (9] ,para que a seqliéncia seguinte de teclas seja

gravada para execugdo posterior. Em segundo lugar, pressione [9)

(cLppara limpar a calculadora de programas anteriores. O visor

mostrara:

00-

Isto diz que vocé estd no comego da memdoria de programagio. A li-

nha 00 contém uma instru¢do de parada automatica e ndo pode ser

usada para gravar instrugdes de programa.

As seqliéncias de teclas para programas sao gravadas da linha 01

até 99. Apresentando-se @0- no modo de programacgio, vocé esta

pronto para introduzir seu programa. A pequena relagdo de teclas

para calcular descontos de 25% no custo mais 6%, de imposto sobre¢

vendas ¢:

Teclas Comentarios

Estatecla separa o custo da taxa de desconto.

25 Estas teclas calculam o desconto
o/ e subtraem este valor do prego marcado

° originalmente.

6 Estas teclas calculam o imposto de vendas

% e osomam ao prego com desconto.
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Cédigos de Teclas

Pressione a primeira tecla do programa e o visor mudara para:

of1- 31

Os dois digitos na esquerda do visor designam o nimero da linha da
memoria de programagio, enquanto que os dois a direita designam
a tecla armazenada nessa linha. Cada tecla tem um codigo de dois
digitos, com excegdo das teclas numéricas. As teclas numéricas e
suas fungdes associadas estdo, por conveniéncia, codificadas de 0
até¢ 9. Todas as outras teclas estdo codificadas pela posi¢do que
ocupam no teclado. O primeiro digito mostra a fileira da tecla, e o
segundo digito o nimero de ordem da tecla na fileira. Assim, 31 nos
diz que a tecla estd na 3¢ fileira da calculadora, e que é a primeira

tecla da mesma fileira, a tecla (ENTER4],

 

     

  
  

 
oETon oMYgMYBEGIN END   

      AMORT Terceira    INT NPV RND IRR    
fileira

Primeira

tecla

Este modelo matricial sim-

ples permite a vocé determi-

nar facilmente o c6digo para

cada instrugdo, sem precisar

usar uma tabela de referén-

 
clas

As teclas para cdlculo do desconto de 259 sobre o custo, mais 67,

de imposto sobre vendas, e suas correspondentes imagens no visor,

sdo mostradas abaixo. Pressione uma tecla por vez, e verifique o

cédigo mostrado no visor.
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Tecla Visor

(ENTERY) 01- 31
2 02- 2
5 03- 5
o 04- 23
- 05- 41
6 06- 6
% 07- 23
+ 08- 51

Execucdao de um Programa

Os programas sio executados no modo de execugdo automatica.

Para se passar do modo de programagédo para o modo de execugiéo,

pressione (9] (Program/Run = Programag¢do/Execugdo). No

modo de execuciio, a calculadora fica reajustada automaticamente

de forma que a execugdo do programa comegard na linha 00.

(Pressionando-se(@] (cLr |no modo de execugido, obtém-se o mes-

mo resultado) A seguir, introduza um valor para o custo de um

item, e pressione (Run/Stop = Execucdo/Parada), para executar

o seu programa. As operagdes armazenadas na memoria de progra-

magdo sio executadas em seqiéncia, verticalmente, a partir da li-

nha 00. Primeiramente a linha 01 é executada, a seguir a linha 02,

depois alinha 03, e assim até chegar a linha 08, que contém a ultima

instrugdo do seu programa. Quando a calculadora atinge a linha 09,

encontra uma instrugdo especial (g} 00, que indica que ela

deve voltar a linha 00 da memoria de programagdo, e parar.

magio, e parar.

(9] [eT0] 00
A instrucdo (] (G0} 00 na linha 09 ndo ¢ uma instru¢do que foi
introduzida por vocé, ela ja existia na calculadora. Se vocé pressio-

na (g] no modo de programagio, ou se vocé desliga a calcula-

dora e liga novamente, a memoria de programagdo ¢ preenchida

com instrugdes (9] 00. O programa de oito linhas que vocé ha-

via introduzido substituiu oito dessas instrugoes.

trugoes.

Observe que todas as quatro teclas que compdem a instrugdo [g]

(GT0] 00 estdo condensadas numa unica linha do programa, para
economizar a memoria de programagdo. (Vocé verd mais adiante

outros exemplos de codigos de teclas condensados).



Que & um Programa? 89

Quando vocé introduziu o seu programa, a memoria de programa-

¢do mudou....

..de... ...para...

00- 00-

a71- 25 7 00 o1- 31

02- 25 7 00 02- 2

03- 25 7 00 03- 5

04- 25 7 00 04- 23

05- 25 7 00 05- 41

06- 25 7 00 06- 6

07- 25 7 00 07- 23

08- 25 7 00 08- 57

09- 25 7 00 09- 25 7 00

A coluna da esquerda na ilustragdo mostra as primeiras 10 linhas da

memoria de programacdo imediatamente apods se pressionar@

no modo de programagdo ou quando se liga a HP-38E. A colu-

na a direita mostra a memoria de programacgio, ap6s gravar o

exemplo do programa de 8 linhas.

A instrugio (9] 00 no programa faz a calculadora ir até alinha

00, e executar a instrugdo de parada automatica. Se ¢ pressio-

nada novamente, no modo de execugdo automadtica, a calculadora

comecara a executar instrugdes a partir da linha 00, como o fez na

primeira vez. Toda vez'que a calculadora executa um programa,fi-

naliza a execug¢do na linha 00, pronta para comeg¢ar novamente.

Se vocé tivesse gravado um programa de 99 linhas, ap6s executar a

linha 99, a calculadora voltaria a linha 00, que contém a instrugédo

de parada automaética, e pararia. Depois disso vocé teria que pres-

sionar (R/S) para executar o programa novamente.
Agora experimente um exemplo.

Exemplo: Calcule o prego descontado mais o imposto sobre ven-

das, de um abajur de Cr$ 75, e um soféa de Cr$ 115. (Lembre-se de

que continuamos considerando um desconto de 259, e um imposto

sobre vendas de 6%).

Pressione Visor

75 59,63 Prego com desconto do abajur,
mais imposto sobre vendas.

115 91,43 Prego com desconto do sofa,
mais imposto sobre vendas.
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Quando vocé mantém a tecla (R/S] pressionada, o visor mostra a li-

nha em que a execugdo do programa comega.

Toda vez que vocé pressiona (R/s]a calculadora executa a sequén-

cia de teclas que vocé gravou. Vocé calcula as mesmas respostas

que obteria se trabalhasse em cada problema manualmente, mas

‘'sem a perda de tempo ou o tédio envolvidos.

Alocacao Automatica de Memdria

Quando vocé liga a calculadora ou apaga programas anteriores,

vocé tem disponiveis 8 linhas de memoria de programagio e vinte

registradores de armazenamento. A memdria é alocada assim:

 
 
 
 
 
 
 
 
    

R,

R,

R, °

Meméria de Registradores de

Programacéao Armazenamento

00 R[] R, |:

o2 a1 A
03 R (1 s[
04

% (1 e[
07z R[] e[

L1 w7
L1 =[]
L1 «~[C ]
C—1 s ]
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Quando vocé introduz a nona linha de programagio, o registrador

de armazenamento R.y é convertido em 7 linhas de memoria de

programacdo de forma que agora a meméria alocada se apresenta

assim:

 
 
 

   

 

 

 

 

 

 

 

Meméria de Registradores de

Programacao Armazenamento

%0 R[]
01
02 R

: R[]
- ]
10 R[]
11
= R]
B L
14

15    
Toda vez que voceé usa sete linhas a mais de programagio, a calcu-

ladora converte o ultimo registrador de armazenamento em memo-

ria de programacdo. Existe na sua calculadora uma fung¢do,(MEM]

(MEmory Map = Mapa de Memdria), que descreve o estado da aloca-

¢do de memoria, a qualquer momento, dentro ou fora do modo de

programacdo. Quando vocé pressiona (9] (MEm]apds limpar a me-

moria de programag¢do, o visor mostrara:

P-08 r-20
. —— ———

Linhas de programa Registradores de armazenamento

disponiveis disponiveis

Enquanto vocé pressionar (mem ], a alocagdo de memdria ficard no

visor. Quando vocé soltar a tecla [mEm), a calculadora retornard a

imagem original do visor. Assim, a qualquer momento, pode-se sa-

ber o numero de linhas disponiveis para programagio ¢ o nimero

de registradores disponiveis para armazenar dados.

Vocé ndo precisa se preocupar com a particio de memoria se vocé

estiver usando somente os 7 primeiros registradores de armazena-

mento - a calculadora converte automaticamente, registradores de

armazenamento em meémorias de programagdo, mas nunca conver-
te os registradores Ro até Re. A fungdo [mem] € extremamente util
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quando vocé grava um programa extenso ¢ deseja armazenar dados
em mais de 7 registradores. Vocé sabe a quantidade exata de me-

moria -alocada para cada um.

Quando vocé grava todas as 99 linhas de memoria de programacgao,

o mapa dos registradores de memoria da calculadora aparecera:co-

mo:

Pilha

Operacional

v
L]z

C_Jv LAST X Meméria de Registradores de

:] X :] Programacdo Armazenamento

. 00
Registradores 01 R

Financeiros 02 R,

n C N o2 R
i CIw : R,
PV CIw R,
PMT : 97

98

Fv I, 99 R,

Como vocé pode ver, a memdria de programagao ¢ separada dos

quatro registradores da pilha operacional, do registrador LAST X e

dos registradores financeiros. Observe que em lugar dos 20 regis-

tradores de armazenamento originais (Ro até Ry, R.o até R.g),

temos agora 7 registradores de armazenamento sendo possivel exe-

cutar cdlculos aritméticos diretamente sobre eles. Os registradores

Ria R¢também acumulam dados estatisticos.

 
 
 
    

 
 
 Lo

Uu
oo
d

   L
U

O que aconteceu aos registradores de armazenamento R7até Roe

R.oaté R.9? Foram convertidos em memoria de programacédo. Cada

registrador de armazenamento equivale a 7 linhas de memoria de

programacdo. A calculadora converte os registradores de armaze-

namento em memdoria de programagdo, um de cada vez, a medida

que vocé precisar deles. Ao invés de dar a vocé todas as 99 linhas

da memodria de programag¢do de uma vez, deixando vocé sem 13 re-

gistradores de armazenamento, independentemente do compri-

mento do programa, a calculadora converte registradores de arma-

zenamento em linhas de programagéo, uma de cada vez, conforme

vocé precisa delas.
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Alocagcao Automaéatica de Memoéria

 

Depois de se usar 8 linhas iniciais de programacéo, a calculadora

converte registradores de armazenamento em memé6ria de progra-

macédo, 7 linhas de cada vez.

Quando vocé tem P-linhas de memoéria de programagéo, vocé tem

r-registradores de armazenamento sobrando.

 

 
P-08

P-15

P-22

P-29

P-36

P43

P-50

P-57

P-64

P-71

P-78

P-85

P-92

P-99

r-20

r-19

r-18

r-17

r-16

r-15

r-14

r-13

r-12

r-11

r-10

r-09

r-08

r-07  
 



Sec¢do 6

Como Escrever um Segundo
Programa

Vamos escrever um segundo programa e
usi-lo para explorar mais a fundo a capa-

cidade de programagio dasua calculado-

ra. Vamos supor que vocé seja um distri-

buidor de joias e que deseja escrever um

programa que o ajude a completar suas

faturas de venda.

 

Vocé recebeu o seguinte pedido, e precisa completar os dados das

trés ultimas colunas da fatura.

 

 

  

 

 

 

 

 

 

          

PEDIDO DE COMPRA

OLIVEIRA & FARIA LTDA

JOALHEIROS

RUA GEN. OZORIO, 235
RIO DE JANEIRO RJ

DATA AUTORIZADO REMETER VIA: TERRESTRE O AEREA O
PEDIDO POR
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Para cada linha da fatura, vocé precisa calcular o total, (quantida-

de x prego unitario), 6,75%de imposto sobre o total, e custo final

(total + imposto).

Antes de vocé comegar, armazene a taxa de imposto no registrador

de armazenamento Ro. Isto vai diminuir o numero de teclas

necessdrias para resolver o problema.

Pressione Visor

6.75(s10] O 6,75 Armazene a taxa de imposto

Se vocé introduz a quantidade e introduz o prego unitdrio para

cada linha, o problema pode ser resolvido manualmente,

pressionando-se as teclas mostradas na coluna da esquerda como

se segue. Vamos completar a primeira linha da fatura, manualmen-

te:

Pressione Visor

13 68 5 685, Introduza a quantidade e o
prego unitdrio.

> 8.905,00 Total.
(rRej O 6,75 Recuperagdo da taxa de

Imposto.

) 601,09 Imposto (6.75% de
Cr$ 8.905,00).

9.506,09 Prego final Cr$ 8.905,00 mais
Cr$601,09).

A sequéncia de teclas para este problema ¢ a mesma com a excegdo

de comegarmos com a tecla (] para poder entrar com quantidades

diferentes e pregos unitarios. Simplesmente comegamos no modo

de Programagado pressionando @ e pressionando 9

para limpar a memoria de programacao mostrando a linha 00. A se-

guir introduza a lista de teclas a acima, omitindo 13 685.

Verifique cada cddigo de tecla ao introduzir cada instrugdo, atra-

vés do visor.

Pressione Visor

] o1- 67 Quantidade vezes o prego.

0 02- 22 0 Recuperagio dataxade
imposto.
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03- 23 % de imposto sobre a

quantidade total.

04- 51 Some para obter o custo

liquido.

As teclas ndo sdo executadas, mas ficam gravadas nas linhas 01 até

04 da memoria de programagio.

Observe que vocé registrou duas teclas (RCL) 0, na linha (02) do

programa. Anteriormente, vimos que os quatro passos em (9]

[GT0]00 foram também gravados numa linha da meméria de progra-

macio, 0, assim como 00, tém um cédigo de teclas
combinado para economizar memoria de programagao. Sempre

que varios passos sdo requeridos para executar uma unica opera-

¢io, (por exemplo: 7] , =1 ); estes codigos
de teclas sdo combinados dentro de uma unica linha de memaoria de

programacao.

Nota: Cada operacédo, seja ela prefixada (@) ou (f] ou néo,
requer unicamente uma linha de meméria de programacéo.

Para cada cddigo de tecla, os dois digitos a esquerda do visor desig-

nam o numero da linha da memoria de programagdo que esta sendo

usada. Os demais numeros no visor indicam as teclas usadas para

se executar uma operagdo. Por exemplo, o nimero 02 acima indica

que (RCL] O foi gravada na linha 02 da memdria de programagéo. Os

digitos 22 indicam a tecla e o digito O indica atecla0. A opera-

¢do agora armazenada, é 0 a qual recupera o numero do regis-

trador de armazenamento Ro e o traz para o registrador X,

apresentado no visor. Agora, para executar o programa que acaba-

mos de gravar, posicione a calculadora de volta ao modo de execu-

¢d0 automdtica e introduza novamente a quantidade e o prego uni-

tario do primeiro item da fatura para comparar com os resultados

anteriores. A seguir pressione (R/S] para executar o programa.
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Pressione Visor

(eJ Posicione novamente no

modo de execugdo.

13 685 685, Introduza a quantidade e
0 prego.

R/S 9.506,09 FINAL (Montante Liquido).

O que aconteceu?

O programa ndo parou para mostrar os resultados intermediarios

para as colunas de total e imposto. A calculadora executou cada li-

nha de programa em seqiiéncia, até que alcangou o fim do progra-

ma. Assim, sO o resultado final ¢ mostrado. Mas isto é facil de mu-

dar. Primeiramente, vamos discutir algumas teclas que vdo ajuda-

los a verificar seus programas.

Como Apresentar Cada Linha no Visor

Com o intuito de acompanhar a execugio deste programa, vocé

precisa estar apto a mostrar cada linha. Existem duas operagdes

que permitem que vocé faga isto:(2] (Single Step = Linha Uni-

ca), e(9) (Back STep = Linha Anterior). Estando o programa da

fatura ainda gravado na calculadora, posicione-a para o modo de

programagcdo pressionando (9) e pressione 9 umavez. O

visor mudara para:

o71- 617

Pressione (9] novamente e o visor mudard para:

02- 220

Agora pressione (3] [BST), Voce pode ver o que aconteceu. Vocé es-

td de volta a linha 01 da memoéria de programacdo. Pressione (9)

novamente e a linha 00 serd mostrada.

Assim, (9] fez com que se exibisse o conteudo das linhas

consecutivas da memoria de programag¢do, uma a uma. E @

fez com que se retrocedesse para mostrar o contetdo da linha ante-

rior da memoria de programagio.

Naturalmente, como estas duas teclas trabalham em modo de pro-

gramagdo, nenhuma delas pode ser armazenada na memdoria de pro-

gramacgao.
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Como Apresentar no Visor uma Linha

Especifica

Se vocé quiser ver uma das ultimas linhas de um programa extenso,

ssT] ¢é incoveniente assim como pois perfazer 8 ou 80 li-

nhas de programag¢do uma a uma seria tedioso e improdutivo. Para

mostrar o conteudo de uma certa linha da memoria de programa-

¢do use a instrugdo (GT0] , seguida por um ponto decimal ¢ a seguir in-

troduza o nimero da linha desejada, teclando dois digitos.

 

Lembre-se: Em modo de programagdo, pressione o ponto

decimal antes de designar o niumero da linha da instrucéo

Se vocé ndo usar o ponto decial, a sua instrugio
ficara gravada para execugdo no programa.

Quando vocé estd no modo de execugdo, vocé pode especificar o

nimero da linha numa instru¢do (G70] de duas maneiras: com ou

sem o ponto decimal. O visor permanece inalterado, mas a memo-

ria de programacdo serd posicionada no numero de linha especifi-

cado (dependendo desse nimero de linha estar alocado atualmente

na memoria de programagio).

Por exemplo, para se ver alinha 04 do programa anterior, pressione

(9] [cTo] .04 que o visor mostrara:

04- 51

Quando usar a tecla(GT0] desta forma, use sempre dois digitos para

designar nimeros de linha (01 até 99). Se vocé tentar ir a um nime-

rode linha que ndo esteja incluido na memoria, como mostrado em

(9] (mMem] , a calculadora mostrard Error4 .

Experimente ir a linha 56 da memoria de programacgio:

Pressione Visor

@ 56 Error 4

Isto significa que vocé tentou sair da alocagio atual para a memo-

ria de programacgdo. Vocé viu anteriormente que a calculadora da a

voce oito linhas de programa para comegar a escrever o seu progra-

ma. Ndo se preocupe; se vocé tem um programa extenso, ¢ vocé

realmente precisa ver a linha 56, a calculadora o permitira fazé-lo.
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Pressionando-se agora qualquer tecla, limpa-se a mensagem de

erro da calculadora e volta-se a apresentagdo original.

Se uma das duas teclas pressionadas apds ndo for uma tecla

de digito, a tecla ¢ ignorada, e a operagdo associada a tecla
invalidada ¢ gravada.

Como Interromper a Execucdao de um

Programa
Algumas vezes vocé desejard interromper a execugdo de um pro-

grama para que se possa introduzir novos dados ou examinar um re-

sultado intermedidrio. (No exemplo da fatura, gostariamos de ver

os resultados intermedidrios para TOTAL e IMPOSTO para que os

mesmos possam ser anotados). Na sua calculadora HP-38E existem

duas operagdes que automaticamente interrompem a execugao de

um programa, ao serem encontradas como instrugdes do programa:

(R/S1(Run/Stop = Execu¢do/Parada) e (pse)(Pause = Pausa).

Interrompendo a Execucdo de um Programa

A tecla trabalha diferentemente, quando ¢ uma instrucao

executada num programa, ou quando ¢é pressionada do teclado em

modo de execu¢do. Como instrugdo executada, para a execu-

¢do do programa, permitindo que vocé introduza novos dados ou

anote um resultado intermedidrio.

Quando ¢ pressionada no teclado em modo de execu¢do, a cal-

culadora continua a execu¢do do programa, em sequéncia, para

baixo.

Vamos modificar o programa da fatura para ver como

usada, (e para completar nossa fatura). Queremos gravar [R/S)em

dois lugares. Para gravar o programa, assegure-se de que se estd em

modo de programagdo (um numero de-linha estard no visor a es-

querda), e pressione@ [C_L—L]para apagar nossos programas ante-

riores, e mostrar a linha 00. A seguir introduza a seguinte sequén-

cia de teclas:

 

Pressione Visor

o1- 67 Quantidade vezes o prego

unitario.

R/S 02- 74 Pare para anotar o valor do
TOTAL.
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Pressione

(reL] O

%

(rrs)

Visor

03- 22 0 Recupere ataxade imposto

de Ro.
04- 23  Calcule oimposto sobre o

TOTAL.

05- 74  Pare para anotar o valor do

IMPOSTO.
06- 57 FINAL (montante liquido do

IMPOSTO + TOTAL).

Para executar este programa, volte ao modo de execug¢do pressio-

nando (9] (PR].

 

Use agora o programa para completar a fatura abaixo. (Vocé pode

querer verificar o registrador de armazenamento Ro para ver se a

taxa de imposto de 6.75% ainda est4 l4. Pressione (RCLJ 0. Se 6.75

aparecer no visor, ¢ porque vocé ndo o apagou anteriormente.

Caso contrario, introduza 6.75 e pressione 0).
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Vamos comegar com o primeiro item novamente, para que vocé

possa verificar as respostas obtidas manualmente.

Pressione Visor

13 685 685, Introduza a quantidade e o

prego unitario.

RIS 8.905,00 O programa para,

mostrando o TOTAL.

R/S 601.09 O programa para,
mostrando o IMPOSTO.

R/S 9.506.09 O montante liquido FINAL

do primeiro item ¢é calculado.

18 729 729, Introduza a quantidade e o
prego do segundo item.

R/S 13.122,00 TOTAL.

885,74 IMPOSTO.
R/S 14.007,74 FINAL.

24 850 850,00 Terceiro item.
20.400,00 TOTAL.

1.377.00 IMPOSTO.
21.777,00 FINAL.

5 (ENTERY] 3450 3450, Quarto item.

17.250,00 TOTAL.

1.164,38 IMPOSTO.

B < w 18.414,38 FINAL.

9 1552,5 1.552,5 Quinto item.
RIS 13.972,50 TOTAL.

943,14 IMPOSTO.
R/S 14.915,64 FINAL.

Estando a quantidade no registrador Y e o prego unitdrio no regis-

trador X, pressione no modo de execugdo e calcule o total

(quantidade x prego) e pare na primeira instrugio, encontra-

da. Pressione novamente e calcule o valor do imposto sobre

o total. Pressione uma terceira vez, calcule o montante final

liquido para o item e. A execugdo do programa para na linha 00, fi-

cando a calculadora pronta para executar o programa novamente.
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Em geral,[R/S] ¢ gravado dentro de um programa quando vocé pre-
cisa mostrar mais de uma resposta. Como ja vimos, nido ¢ ne-
cessdrio quando vocé quer mostrar sé uma resposta ou a respostafi-

nal de uma série, ji que a calculadora termina automaticamente a

execucdo na linha 00, pronta para comegar novamente.

Como Fazer uma Pausa Durante a Execucdao de um

Programa

Uma instrugdo (PauSE = Pausa) executada num programa,

interrompe momentaneamente a execugdo do mesmo, para mostrar

resultados intermedidrios que ndo precisam ser anotados. A dura-

¢do da pausa € de aproximadamente | segundo, ainda que mais de

uma instrugdo possa ser usada para aumentar a durac¢do da

pausa, se assim for desejado.

Para se ver como (pse)pode ser usado num programa, vamos modi-

ficar o programa da fatura novamente. No novo programa, os mon-

tantes TOTAL e IMPOSTO vio ser mostrados brevemente antes de

que a resposta FINAL seja calculada.

Ao mesmo tempo, seria conveniente somar as trés colunas finais da

fatura, para ndo se ter que fazer essa operagdo manualmente. Va-

mos incorporar operagdes aritméticas nos registradores de armaze-

namento (consulte no manual A Sua Calculadora Financeira HP, a

secdo ‘O Visor e a Memoria’’) dentro do programa, a fim de que as

respostas fiquem a sua disposi¢do quando vocé terminar.

Antes de vocé introduzir o programa, pressione [f] CLEAR ,

para limpar os registradores estatisticos Ry a Re. (Vamos usar trés

destes registradores para somar). A taxa de imposto 6,75 deverd es-

tar ainda no registrador de armazenamento Ro.

Pressione agora[g) [p/r)para posicionar a calculadora no modo de

programag¢do. A seguir pressione [9] para limpar a memoria

de programagdo e mostrar a linha 00. Introduza a seguinte sequén-
cia de teclas:

Pressione Visor

J of1- 617 Multiplica a quantidade

pelo prego.

@ 02- 25 4 Pausaparamostrar o TOTAL.

=1 03-2151 1 SomaoTOTAL ao contetido
de Ri1.

0 04- 22 0 Recuperaataxadeimposto.

% 05- 23 Calculaa9 de imposto

do TOTAL.
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Pressione Visor

(g 06- 25 4  Fazumapausapara mostrar

o IMPOSTO.
2 07-2151 2  SomaoIMPOSTO ao

conteudo de Ra

08- 51 Soma o TOTAL ao IMPOSTO.
3 09-271 51 2  Somaovalor FINAL

 

ao conteudo de R,

Volte agora ao modo de execucdo pressionando(9) [(P/R] Este pro-
grama também assume que vocé introduziu a quantidade no regis-
trador Y e o prego no registrador X.
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Pressione

13 [ENTERY] 685

18 (ENTERY] 729
R/S

24 850
R/S

5 3450
R/S

9 1552,5
R/S

D 0 P
D
|
|
D

H
H
|
-

w
N
-

Visor

8.905,00
601,09

9.506,09

13.122,00
885,74

14.007.74

20.400,00
1.377.00

21.777,00

17.250,00
1.164,38

18.414,38

13.972,50

943,14

14.915,64

73.649,50

4.971,34

78.620,84

Item N¢ 1.

TOTAL.

IMPOSTO.

FINAL.

Item N° 2.

TOTAL.

IMPOSTO.

FINAL.

Item Ne¢ 3.

TOTAL.

IMPOSTO.

FINAL.

Item N¢ 4.

TOTAL.

IMPOSTO.

FINAL.

Item Ne¢ 5.

TOTAL.

IMPOSTO.

FINAL.

Soma dos montantes de

TOTAL.

Soma dos montantes de

IMPOSTO.

Soma FINAL.

Paralizacoes da Execucdao do Programa

Algumas vezes, devido a algum erro introduzido no programa, a

execucio serd interrompida. Para ajudar vocé a identificar os moti-

vos pelos quais a calculadora parou no meio de um programa, rela-

cionados abaixo algumas possiveis razdes.

Executando um R/S. A execug¢io de uma instrugdo(R/S]num progra-

ma, para a execugdo na linha seguinte ao(R/S].

Executando a linha 00. Toda vez que a linha 00 ¢ executada num

programa, a execu¢do do mesmo para na linha 00.



Como Escrever um Segundo Programa 105

Pressionando alguma tecla. Pressionando-se uma tecla qualquer

faz-se com que a execugdo do programa seja suspensa. Vocé pode

pressionar (R/S] novamente para reiniciar a execugdo a partir do

ponto em que parou. Se vocé posicionar a calculadora no modo de
programagdo para ver onde o programa parou, tenha a certeza de
verificar o numero da linha. Para reiniciar a execugdo do programa

a partir dessa linha, posicione novamente a calculadora no modo

de execu¢do e use uma instrugéo para ir a esse numero de li-

nha antes de pressionar (R/S],

Ultrapassagem da Capacidade da Calculadora. Sua calculadora foi

projetada de maneira que vocé sempre possa saber o motivo de

uma parada verificando o conteudo do visor. Se a execucdo do pro-

grama ¢é interrompida porque o resultado de um célculo no regis-

trador X é um nimero de magnitude maior que 9.999999999 x 10°°,

todos os noves sao mostrados com o sinal apropriado. Fica fécil de

se determinar a cperagdo que ocasionou a ultrapassagem

posicionando-se a calculadora no modo de programacdo e identifi-

cando o cdédigo no visor.

Se a ultrapassagem ocorrer num dos registradores de armazena-

mento, possivelmente como como resultado de operagdo aritméti-

ca nos registradores de armazenamento ou de somatdrias com

. a Calculadora mostrard Error 1 para informa-lo desse fato.

Verifique os registradores de armazenamento para identificar em

qual deles isso ocorreu.

 

Paradas por Erro. Se a calculadora tenta executar uma operagao

impropria causadora de erro durante a execucao de um programa,

essa execucdo é interrompida imediatamente e a calculadora mos-

tra a palavra . Error no visor, seguida de um numero entre | ¢ 8.

Pressione qualquer tecla para limpar a mensagem de erro, (a fun-

¢do nio é executada) e posicione a calculadora no modo de pro-

gram¢do para ver a linha e o codigo da instrugdo causadora do er-

ro. Nio se esqueca que quando vocé posicionar a calculadora no

modo de execugdo , vocé estard de volta a linha 00.



Secédo 7:

Decisoes
Fluxogramas

Neste ponto, vamos sair por um momento de nossa discussio sobre
a calculadora em si, para que possamos nos familiarizar com um
elemento fundamental e de muita utilidade em programagcao: o flu-
xograma.
Um fluxograma ¢ um esboco esquemdtico que indica como um pro-
grama resolve um problema. Com 99 instrugdes possiveis, é muito
facil perder-se durante a criagdo de um programa extenso, espe-
cialmente se vocé tentar carregar todo o programa, do comego ao
fim, sem paradas. O fluxograma é um sumario que pode ajudar vocé
a formar o seu programa dividindo o mesmo em sub-conjuntos de
instru¢des. E também muito util para a documentagido do progra-
ma; € um guia resumido todas as operagdes.
Um fluxograma pode ter a simplicidade ou a complexidade que vo-
cé desejar. Temos aqui o fluxograma que mostra as operagoes que
vocé executou para encontrar o valor do total, do imposto e 0o mon-
tante de uma fatura. Compare o fluxograma com as instrugdes reais
do programa.

106
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Fluxograma Instrucdes

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Introduza a quantidade e

o preco

v

Multiplique &

{
Recupere o Imposto 0

v

Calcule al%'de mposto

1
Some  
 

  
 

Vocé pode ver as similaridades. As vezes um fluxograma pode re-

tratar o conjunto de instrugdes passo a passo, exatamente como foi

mostrado anteriormente. Outras vezes, pode ser mais util represen-

tar todo um grupo de instrugdes por um tnico bloco no fluxograma,

mostrando-se como o programa calcula o montante liquido de um

item ou a quantidade.



108 Como Escrever um Segundo Programa

 

 
Calcule o montante

liquido
   

  
 

Neste fluxograma um grupo inteiro de instrugdes foi substituido

por um unico bloco. Esta ¢ uma pratica comum, que torna o fluxo-

grama muito util para visualizar o programa completo.

Vocé pode observar que o fluxograma é desenhado em forma li-

near, da parte superior da pagina em dire¢do a inferior. Representa

o fluxo geral do programa, do comego ao fim. Ainda que os simbo-

los dos fluxogramas variem, neste manual no limitamos a usar o

circulo para indicar o inicio ou fim de um programa ou rotina e re-

tingulos para representar grupos de fung¢des que usam introdu-

¢Oes, processamentos ou resultados simples. Usamos o losango

para representar uma decisdo, onde uma entrada nos leva a escolha

de uma de duas saidas.

Por exemplo, se vocé tem dois nimeros e deseja escrever um pro-

grama que mostre somente o maior, vocé pode projetar seu progra-
ma desenhando primeiramente um fluxograma similar ao que mos-

tramos na pagina seguinte:
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Entrada N° 2

Entrada N° 1

   
  

     

     
 

Sim Ne 2

é maior do

que N° 17

Exibir N® 1 no VisorExibir.N® 2 no Visor
 

 

  
 

Apos desenhar o fluxograma, vocé voltaria e substituiria grupos de

instru¢des para cada elemento do fluxograma. Quando o programa

fosse carreg‘ado e executado na calculadora, se o n? 2 fosse maior

que o n® |, a resposta a pergunta ‘‘n® 2 é maior do que n® 17" seria

SIM, e o programa seguiria o trajeto da esquerda, mostraria a en-

trada n® 2 no visor e pararia. Se a resposta  pergunta fosse NAO, o

programa executaria o trajeto da direita e a entrada n® | apareceria

no visor. (Vocé verd posteriormente as instrugdes de tomada de de-

cisdes inclusas na sua calculadora).
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Ao trabalhar ao longo deste manual, vocé ficard familiarizado com

os fluxogramas. Use os fluxogramas que ilustram os exemplos e

problemas para ajudar vocé a entender as muitas caracteristicas de

sua calculadora, e procure desenhar seus proprios fluxogramas

para ajuda-lo a criar programas, edita-los e eliminar erros, bem

como para documentagao.

Desvios

Mesmo que normalmente a execugdo de programas seja seqien-

cial, com uma linha sendo executada apds o outro, ela pode ser

transferida ou ‘‘desviada’ para qualquer outra linha da memdria

de programagdo. O “desvio” pode ser incondicional ou condicio-

nado ao resultado de uma comparac¢do de valores dados.

Desvios Incondicionais e ““Looping”

Vocé observou como (] ¢é usado no modo de programagio

para ajudar vocé a apresentar uma linha qualquer da memoria de

programagao. Vocé também pode usar a instrugao (€] como parte

de um programa, para desviar a execugdo do mesmo para uma linha

determinada. Pode mandar a calculadora executar a linha 00, como

ja pudemos ver, ou executar qualquer outra linha da memoria de

programagcaio.

Ao usar uma instru¢io(GT0] em seu programa, vocé pode transferir

a execugdo para qualquer parte do programa, a sua escolha.

 

02
 

 

 Desvio da execucéo

para a linha 03. 

 

 

    09-25703] —— ((g)(c0Joa) 
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Uma instrugdo [GT0Jusada dessa maneira é conhecida como desvio
incondicional. Ela sempre desvia a execucido da linha onde estd a

instrugdo para uma linha especificada.
Ao gravar uma instrugdo ‘‘ir para’’, introduza sempre depois 2 digi-

tos para designar o numero da linha desejada apos [g] (Gro). Por

exemplo, para desviar para a linha 3, a instru¢do do programa deve

ser (9] (GT0]03. Se uma das duas teclas seguintes a (GTo)ndo for uma

tecla de digitos, a instrugdo (GT0]é ignorada e a tecla pressionada é

armazenada na memoria de programagio.

Uma aplicagdo bastante comum de um desvio € para se criar um

“‘loop” no programa. Por exemplo, o programa seguinte calcula os

quadrados (um numero vezes ele proprio) de inteiros consecutivos

comegando com zero. A calculadora continua calculando o qua-

drado’do inteiro seguinte até que vocé pressione para parar a
execugdo do programa (ou até que a capacidade da caleuladora

seja ultrapassada). A féormula usada é: x= nxn, onde n é continua-

mente incrementado de uma unidade.

Para introduzir o programa, coloque a calculadora no modo de pro-

gramagdo pressionando (9] (p/R].

Pressione Visor

cLP 00- Limpa a memoria de

0 o1- 0 programagio.

1 02- 21 1
RCL] | 03- 22 1

(8] (pse]) 04- 25 4 Pausapara mostrar o inteiro.

05- 31
&) 06- 61
(@) (Pse] 07- 25 4 Pausaparamostrar o quadrado.

1 08- 7
09-21 51 1

10-25 7 03

 

Para executar o programa, pressione (9)(P/R) e a seguir pressione

(R/s].0 programa comegard a mostrar inteiros e seus quadrados e

continuara a fazé-lo até que vocé pressione no teclado ou até

que a capacidade da calculadora seja ultrapassada.
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Como Funciona: A instrucio 03 faz com que a calculadora in-
terrompa a execugio do programa e o recomece a partir da nova li-

nha especificada.

Como a execugdo é transferida a instrugio da linha 03, toda a vez

em que a calculadora encontra a instrugdo (610] 03, na linha 10, a

calculadora permanecerd neste ‘‘loop’, somando continuamente

um ao numero no registrador de armazenamento Rie mostrando o

novo nimero e seu quadrado.

Técnicas de “looping’ como a que foi ilustrada aqui sdo comuns e

extraordinariamente uteis em programagio. Pelo uso de “‘loops™,

vocé tira vantagem de uma das caracteristicas mais poderosas de

sua calculadora, a habilidade de atualizar os dados e executar cal-

culos automdtica, rdpida, e se vocé quizer, interminavelmente.

Condicionais e Desvios Condicionais

Frequentemente vocé quer que um

programa tome uma decisda. Supo-

nha por exemplo, que um contador

quer escrever um programa que cal-
cule o montante do imposto a ser

pago por um determinado nimero de

pessoas. Para aquelas com rendimen-

tos de até Cr§ 10.000, o imposto € de

17%. Para aquelas com rendimentos

acima de Cr$ 10.000, o imposto € de

20%. Um fluxograma para este pro-

grama pode ter o seguinte aspecto:
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Introduza o

montante dos

Rendimentos   
 

 

y

Calcule 20% dos, Calcule 17% dos
Rendimentos Rendimentos

 
 

      

  
 

{
Mostre o imposto

'

 

     
 

Duas instrugdes diferentes no programa permitem que a sua calcu-

ladora tome decisdes, como a mostrada acima, dependendo do re-

sultado de uma comparagdo entre valores dados.

@ testa para verificar se o valor do registrador X ¢ menor ou

igual ao valor do registrador Y.

(9 testa para verificar se o valor do registrador X é igual a

Z€ToOo.
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Essencialmente, o que cada condicional faz ¢ uma pergunta, quan-

do encontrada como instrugdo num programa. Se a resposta ¢ SIM,

a execugdo do programa continua em seqliéncia para baixo com a

proxima instrugdo da memoria de programagdo. Se a resposta €

NAO, a calculadora pula sobre a instrugio seguinte. Por exemplo:

Teste Condicional —
Sim

Néo

 

 

  
 

    
Vocé pode observar que ap0s fazer o teste condicional, a calcula-

dora passard a executar a instru¢do seguinte se o resultado do teste

for uma verdade. Isto constitui a regra ‘“Faca se Verdadeiro’'.

O passo seguinte logo apods o teste condicional pode conter qual-

quer instru¢do. A instru¢do mais usada comumente, é uma instru-

¢do [Gro) Isto desviard a execucgdo do programa para outra parte da

memoria de programagio, se o teste condicional for verdadeiro.

 

Sim Teste Condicional| —~ 7

o 7’7 ) 07 IN&o
 

Instrucéo
 

 

\
\
\ Instrugéo
|
|

Instrugcao
 

Instrugcéo
 [

;’ Linha 07   
Agora vamos ver novamente o problema do contador. Para pessoas

com rendimentos acima de Cr$ 10.000, o imposto é de 20%;. Para
pessoas com rendimento de até Cr$ 10.000, o imposto ¢ de 17%. O
programa seguinte testara o valor do registrador X e calcularé o to-
tal de impostos cabivel.



Pressione

10000 (s10] 0

@

@ (e7)

 

@

(9] (cT0] 08
2
0
(9] (c0J 10
17

%

Visor

10.000,00

00-

o1- 22 0

02- 33

03- 25 5

04-25 7 08

05- 2

06- 0

07-25 710

08- 1

09- 7

10- 23
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Armazene o valor em teste

no registrador Roenquanto

vocé estd no

modo de execugio.

Posicione a calculadora no

modo de programacdo.

Limpe a memoria de

programagcao.

Recupere o conteudo de Ro

e ocoloque no registrador Y.

Se osrendimentos forem de

até Cr$ 10.000, va a

linha 08, do contrario pule

para a linha 05.

Vamos agora executar o programa para calcular os impostos sobre

rendimentos de Cr$ 15.000 ¢ Cr§ 7.500:

Pressione

8] (PR

15000

7500

Visor

3.000,00
1.275,00

Volte para o modo de execugdo.

Imposto.

Imposto.

O programa discutido anteriormente neste capitulo, quando calcu-

lamos os quadrados de inteiros, continha um **loop’ infinito. Em ou-

tras palavras, a calculadora continuaria calculando quadrados de

inteiros até que vocé a parasse ou até que a capacidade da calcula-

dora fosse ultrapassada. Mas vocé pode usar a capacidade de tomar

decisdes da sua calculadora, para sair de um *‘loop™.
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Vamos escrever um programa para calcular a porcentagem que

cada numero representa com relagdo a soma total dos numeros de

uma série. Vamos usar as teclas e para introduzir os nime-
ros, em vez de [(ST0], porque, como ja vimos na se¢do de andlise de

fluxo de caixa descontado, (CFq] ndo somente armazena um nimero

no registrador de armazenamento Ro, mas também zera o

registrador (n) . A tecla(Cr armazena numeros em registradores

de armazenamento consecutivos R;, Ra2, Rs,... e também

incrementa o conteudo do registrador (n] em uma unidade, toda

vez que ¢ pressionado.

Este programa pode ser dividido, em duas partes principais:

 

1. Introdugdo da série de nimeros e calculo da soma dos mes-

mos.

2. Calculo de

 

de cada numero com relagdo a soma.

Para introduzir os nimeros usando o programa, vamos querer defi-

nir um indicador de alguma espécie - para indicar a calculadora

que terminamos de introduzir a série de numeros. Desde que

uma operagido condicional na HP-38E, vamos usar zero como indi-

cador. Isto significa que quando a calculadora encontrar um zero

na entrada de dados, desviard para a segunda parte do programa.
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O fluxograma para a primeira parte do programa terd o seguinte as-

pecto:

 

 

Inicie

Ajustepara 0

Ajuste [(n] para O

 

 

 
 

Introduza

o préximo

numero  
 

;

     

  

 
 

Comece a Armazene o nu-

mero com

Some 1-a [n)

calcular a

% sobre o Total    

  Some o namero

ao total
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Agora vamos gravar a primeira parte do programa:

Pressione

@ CR)

 

Visor

00-

00-

o7- 2513

02- 74

03- 25 6

04- 25 7 08

05- 25 14

06- 51

07- 25 7 02

08- 34

Coloque a calculadora no

modo de programagdo.

Limpe a memoria de

programacgao.

Armazene o numero apresen-

tado em Roe ajuste(n)para zero.
Parada paraintrodugido do

numero.
O numero ¢ zero?
Sim, va entdo para alinha 08.

Nio, armazene o numero...

...e some-o ao total.

Volte para a linha 02.

Limpe o registrador X para

continuar com o programa.

A parte do programa vista acima permitird a vocé introduzir yma

série de nimeros até que o zero seja introduzido. A seguir, o pro-

grama ira para a sua segunda parte.
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Observemos o fluxograma para a parte final do programa:
 

 

  
Recupere [n],

   

   

     
  E

(r]) igual
a zero?

Sim

 

Apresente
Subtraia 1 de (n)

1
Ache a % do total

 

          
O registrador [n] tem estado contando o niimero de entradas [CFJ,

e assim podemos usd-lo no processo de tomada de decisdes. Toda

vez que recuperamos uma entrada [CF ], o contetdo do registrador

(n) ¢ automaticamente decrementado de 1.00. Quando Mn] chegaa

zero, o programa para.
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Agora grave o resto do seu programa:

 

Pressione Visor

08- 34  (Ultima instrugdo gravada).
) 09- 22 11 Recupere (n].

9 10- 25 6 Compare com zero.

(s] 00 17- 25 7 00 Sendo zero, vd paraa
linha 00 e pare.

12- 34 Caso contrério, limpe o visor.

(o) (A 13-22 25 14 Recupere o valor CFj.
(9 14- 25 4 Pausapara mostrar o nimero.

(9 15- 25 4 (2segundos!).
M 16- 24 22 Calcule a % do total.

(g 17- 25 4 Pausapara mostrara % do total.

@ 18- 25 4
cLx 19- 34  Limpe o visor para o

préximo numero.

(9] (eT0] 09 20- 25 7 09 Volte paralinha 09.

Vamos discutir o que vocé gravou. As instrugdes das linhas 09 a 20

fazem com que a calculadora recupere as entradas (%FJna ordem

oposta aquela em que vocé as introduziu. Ao mesmo tempo a calcu-

ladora ¢ ensinada a apresentar o numero € a seguir mostrar a por-

centagem que esse numero representa na soma total. Quando o tes-

te condicional ¢ SIM, isto €, quando n =0, o programa desvia para

a linha 00 e para.

Porque gravamos todas as instrugdes [CLX)? Na primeira parte do

programa nds calculamos uma soma. Esta soma ¢ a base para todos

nossos calculos da(%7]. Com o intuito de reter esta soma no regis-

trador Y, vocé deve limpar o visor antes de que um novo numero

seja introduzido, para que o numero base ndo seja transportado

para dentro da pilha de memodria automética. Se vocé pressiona

antes de introduzir um numero, o contetido do registrador Y
ndo ¢ alterado. (Consulte RPN e a Pilha Automatica de Memoria

no manual A Sua Calculadora Financeira HP).

 

Quantos numeros podemos incluir na soma? Pressione (8] [vem)

para achar a quantidade de registradores alocada para o armazena-

mento.
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Pressione Visor

(@) (mem) p-22 r-18

Vocé pode acharasomae a[%7 de até 18 numeros usando este pro-

grama.

Exemplo: Calcule a porcentagem que cada um dos nimeros seguin-

tes representa da soma total dos nimeros: Cr$ 54, Cr§ 14, Cr$§ 83,

Cr$ 144 e Cr$ 38. (Tenha certeza de voltar ao modo de execugdo.)

 

Pressione Visor

0 00,00 Inicialize (CFgJcom zero.

Agora introduza os numeros.

54,00

68,00

151,00

144@ 295,00
38 333,00 Soma de todos os

numeros introduzidos.

Pressione agora O (R/S) para dizer a calculadora que vocé finalizou a

introdugdo dos numeros para que a mesma possa desviar para a

porcio do programa que calculaa %T. A calculadora fard uma pau-

sa de uns 2 segundos para mostrar cada um dos seguintes resulta-

dos.

Pressione Visor

0 (r/s) 38,00 Ultimo numero introduzido.
11,41 % do total.

144,00 Quarto numero introduzido.

43,24 %do total.

83,00 Terceiro nimero introduzido.

24,92 9% do total.

14,00 Segundo numero.

4,20 9%do total.

54,00 Primeiro nimero.

16,22 9%do total.

Para recuperar novamente o total, simplesmente pressione [XzY].
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Pode-se fazer diferentes programas para a solu¢do de um mesmo

problema. Podiamos ter introduzido todos os nimeros manualmen-

te, usando ou(CF ), encontrar a soma dos mesmos, € a seguir,

usando a ultima parte do programa, ter encontrado a porcentagem

do total, de cada um. Ou vocé pode querer usar (R/S)em lugar das

duas linhas de programa (9] (PSE], para ter tempo suficiente para
tomar nota dos resultados. Esperamos que com as sugestdes dadas

acima e com as técnicas de edigdo que se seguem, voce possa escre-

ver e modificar seus proprios programas da maneira que melhor lhe

aprouver.





Secédo 8:

Edi¢cao de um Programa

Até o mais experimentado dos programadores encontra erros nos

seus programas. Estes erros vdo desde enganos nas féormulas origi-

nais até a enganos na grava¢ao do programa. Sempre que ocorrem,

precisam ser encontrados e corrigidos, e a sua calculadora foi pro-

jetada para tornar este processo de verificagdo de erros o mais facil

possivel.

Como Encontrar um Erro

Uma das maneiras mais faceis de se verificar se seu programa

trabalha corretamente, é desenvolver um teste no qual, ou vocé

sabe a resposta, ou a resposta pode ser facilmente determinada.

Por exemplo, se vocé tem um programa que calcula a soma de va-

rios numeros, € a seguir encontra a porcentagem que cada numero

representa da soma total, vocé pode facilmente determinar se o

programa trabalha adequadamente, introduzindo todos os numeros

iguais, (por exemplo, dez 10s) de maneira que a porcentagem de

cada um sobre o total seja a mesma, (10 ¢ 10% de 100).

Execucao de

Em programas mais extensos, a ocorréncia de erro num teste,

poucas vezes determinara o lugar exato onde foi cometido o enga-

no. Para estes casos, vocé pode diminuir a velocidade de execugdo

do programa usando (9] (Single STep = Linha Unica) no modo

de execu¢do. No modo de execu¢do,[d) (SsT]executard as instrugdes
do programa, uma de cada vez. Quando vocé mantém a tecla (SST]

pressionada no modo de execugdo, o numero da linha do programa e
respectivo cddigo, sdo mostrados. Quando vocé solta a tecla, a ins-

trugdo é executada. Use [9) no programa mostrado a seguir

para se familiarizar com a sua operagao.

Programa de Exemplo: Este programa calcula o montante liquido

de um item quando o imposto sobre vendas ¢ de 79,. Coloque a cal-

culadora no modo de programagdo, e limpe a memoria de progra-

mac¢do mostrando a linha 00. Introduza a série de teclas mostradas

abaixo:

124



Pressione Visor

ENTER® 071-

7 02-
% 03-

04-

Edicdo de um Programa

31

23

51

125

O programa assume que ¢ custo de um item foi introduzido no re-

gistrador X. Para voltar ao modo de execugdo, pressione (2] .
o

Execute o programa em

para o custo do item.

Pressione Visor

100 100,
(s] o1-

100,00

) 02-

7.

3 03-

7.00

® 04-

107,00

317

23

51

camera lenta’, usando um valor de 100

Quando vocé mantém(SsT)
pressionada, a primeira

instrugdo é apresentada.

Quando vocé solta(ssT)
aprimeira instrugao

¢ executada.

Mantenha novamente[SsT)
pressionada para mostrar

a segunda instrugdo.

Soltando-se(SST) executa-se

a 2# instrugdo.

Mantendo-se(SsT] pressionada,
mostra-se desta vez a

32 instrugdo.

Soltando-se(SsT] executa-se

a 3% instruc¢ao.

Mantendo-se(SsT] pressionada,
mostra-se a 4% instrugdo.

Soltando-se(S5T] executa-se

a4®instrugdo.

Vocé pode ver que seria facil se achar um erro em seu programa,

usando-se a tecla[SsT] .
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Quando vocé mantém a tecla -pressionada no modo de execu-

¢do, oniimero e o cédigo da linha anterior do programa séo mostra-

dos. Quando vocé solta o conteudo do registrador X € nova-

mente exibido. Se vocé pressiona (R/s) no modo de execugdo, apos

pressionar (9] (BsT), a calculadora comegard a execugdo a partir da

linha anterior da memoria de programagdo. Pressione agora

(BT no modo de execucdo para verificar as instrugdes no programa

acima.

 

Pressione Visor

04- 57 Mantendo-se (BST]pressionada
exibe-se a instru¢do anterior.

107,00 Soltando-se [BST]exibe-se
o conteudo original do

registrador X.

03- 23 Mantendo-se pressionada
novamente exibe-se a linha

anterior da memoria de

programagao.

107,00 Soltando-se

conteudo original do

registrador X novamente.

 

Se vocé colocar a calculadora no modo de programagdo, a terceira

linha mostrara:

9 03- 23

Paralizacées Sinalizadas

Se vocé tem um programa cuja execugdo € muitas vezes

interrompida para introdugdo de dados, vocé pode querer “‘identi-

ficar” cada parada gravando um numero conhecido dentro do pro-

grama, antes de cada instrugédo (ris). Assim, quando a calculadora

interrompe a sua execugdo devido a instrug¢do(R/S], vocé pode ver

no visor o “‘numero de identificagdo’ para a introdugdo requerida.

Por exemplo, se seu programa contém oito paradas para entradas

de dados, pode ser interessante que aparegam no visor os numeros

de 1 a 8, de maneira que vocé saiba qual a introdugdo requerida a

cada vez. Estes numeros de identificagdo sdo uteis para se editar

um programa.
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Como Mudar uma Instrucéo

A troca ou corregdo de uma linha do seu programa é facil de ser fei-

ta na sua HP-38E, devido a suas caracteristicas. Apds ter sido en-

contrado, use(ss7], ou(6m0) (¢J no modo de programagdo para
apresentar a linha anterior a linha a ser mudada. Por exemplo, para

mudar a instru¢do na linha 06, vocé precisa apresentar a linha 05.

Se vocé deseja mudar essa linha (06), simplesmente pressione a te-

cla ou teclas corretas para a linha 06. As teclas pressionadas substi-

tuirdo a informagdo incorreta anteriormente armazenada nessa li-

nha.

Programa-exemplo: O programa apresentado abaixo foi construido

para converter uma taxa nominal de juros na sua taxa efetiva conti-

nua (consulte a pagina 125). Assume-se que 100 esta armazenado

no registrador de armazenamento Ro

Pressione Visor

(redo 01- 22 0
= 02- 71
() 03- 2522
1 04- 1
=) 05- 41
(RS 0 06- 22 0
CJd 07- 617

(Vocé poderia escrever o programa usando as mesmas teclas que

vocé usa manualmente: 100 (5] (&) 1 (=) 100 (x] . Mas
esta seqliéncia de teclas tomaria 12 linhas de programagéo ao invés

de 7 linhas.

Seu programa fica mais eficiente se vocé armazena 100 num regis-

trador de armazenamento).

Suponha que apds verificar o programa com a tecla[ss7], vocé des-

cobre que construiu o seguinte programa, com erros:
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Pressione Visor

0 01- 22 0
= 02- 71
e 03- 2523 Vocépressionou ateclaerrada!

04- 23 Erroude novo!

1 05- 1

=] 06- 41
RCL] 0 07- 22 0

) 08- 61

Estando a calculadora ainda no modo de programagdo, pressione

9 (3] 02 ou volte utilizando (8ST) para mostrar a linha 02. A
seguir corrija o primeiro engano pressionando as teclas corretas

para a linha 03.

Pressione Visor

(gJ(eoJ(J 02 02- 717 Primeiramente mostre esta
linha.

03- 25 22 A seguir pressione as teclas

corretas para a linha 03.

Estando a linha 03 no visor, vocé esta preparado para corrigir a li-

nha 04. Sendo que esta linha estda em excesso, vocé pode usar uma

instrugdo (GroJpara substituir seu conteudo ao invés de refazer todo

o programa. Simplesmente mande a calculadora ir direto a proxima

linha.

Pressione Visor

03- 25 22 MostrealinhaO3 para

corrigir a linha 04.

(9] 05 04-25 7 05 Use uma instrugio (GTojpara
mandar a calculadora ir para

a proxima linha desejada.

Observe que usamos no modo de programagio (9] (G10] (+] para
exibir uma linha de programa e (9] (GT0](sem o ponto decimal) para

gravar uma linha de programa.

Coloque a calculadora agora no modo de execug¢do pressionando

9 O exemplo abaixo o ajudard a determinar se vocé corrigiu

0 programa ou nao.
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Exemplo: Se uma institui¢do de poupanga oferece uma taxa de ju-

ros nominal de 6 1/4%;, capitalizada continuamente, qual ¢ a taxa

efetiva? Qual é a taxa efetiva de uma taxa nominal de juros de 7%,

capitalizada continuamente?

Pressione Visor
100 0 100,00

6.25 6,45
7 7,25

Como Adicionar Instrucées

Se vocé gravou um programa de tamanho médio e deixou de fora

uma seqiiéncia fundamental de teclas, bem no meio, vacé nido pre-

cisa comecar de novo. A seqiiéncia de teclas omitida, pode ser gra-

vada nas linhas disponiveis, posteriores a seu programa. Vocé pode

entdo usar a tecla(cio] para fazer um desvio incondicional para a

seqliéncia, quando o mesmo for necessdrio, e depois fazer um se-

gundo desvio incondicional de volta a linha original do programa

principal.

O exemplo de programa inoperante mostrado abaixo, esclarecerd

melhor. Faltam quatro teclas entre as linhas 03 e 04.

Exemplo: Este programa, quando

correto, calculara os coeficientes da

equacdo linear y = A + Bx apds vocé

ter introduzido um conjunto de pares

de dados usando a tecla(z+) . Quere-
mos calcular e apresentar no regis-

trador X a interse¢do A com o.eixo Y

e no registrador Y a declividade B da

linha. Supontha que vocé pressione as

seguintes teclas no modo de progra-

magdo.
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Pressione Visor

g 00-
0 o1- 0

@ G2 02- 25 2

0 03- 210 o itidas 3 linh- 04- 22 0 oram omitidas n 3:8

0 05- 33 (0 (%] e(cns]) aqui.

= 06- 71
(rReU) 0 07- 22 0

Ao corrigir este programa, lembre-se de preservar a instrucio gra-

vada automaticamente(g) 00 ao final do programa a qual indi-
ca a calculadora quando o programa terminou. Tendo isto em men-

te, desvie para as linhas de programa disponiveis na meméria de

programagao.

Para tanto, a linha 03 deverd ser mudada para uma instrugio

09, permitindo a vocé incorporar um desvio incondicional

para a linha disponivel apds o final do seu programa. A linha 09

deve conter a instru¢do anteriormente encontrada na linha 03. As

teclas omitidas sdo armazenadas nas linhas 10 a 12 e a instrugéo ar-

mazenada na linha 13 é um desvio incondicioral de volta a linha 04

do programa principal.

O programa corrigido é mostrado embaixo:

 
00- <« Contém as instrucdes de parada automaética.

01- 0

02- 252 ,—> 09- 21 0 |« Linha 03
anterior.

 

  

  

  

  

   

03-25 7 09 D ; 10- 0
esvio para a linha 09

04- 22 0 @ 11- 25 1 Teclas

05- 33 12- 32 ommudes
06- 71 13-25 7 04   Desvio de voltaa linha 04 
07- 220

m~& Conserve 00.
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Programas Miuiltiplos

Vocé pode gravar mais de um programa na memoéria de
programacdo enquanto for conservada a instrugéo 00 ao final
de cada programa. Para se executar o primeiro programa, que co-
mec¢a na linha 01, simplesmente pressione (R/S]em modo execu¢do
como ¢ feito normalmente. Para executar programas gravados pos-
teriormente na memoria de programagio enderece os mesmos com
uma instrugdo(Gro], antes de pressionar Por exemplo, se seu
segundo programa comeca na linha 35, pressione (@) 35
em modo de execucdo, para executa-lo.
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A Sua Calculadora Hewlett-Packard

A sua calculadora é um exemplo de um projeto merecedor de

prémios, qualidade superior e aten¢des a detalhes de engenharia e

montagem que tem distinguido os instrumentos eletronicos da

Hewlett-Packard por mais de 30 anos. Cada calculadora Hewlett-

Packard ¢ produzida com alta precisdo por pessoas que se dedicam

a dar a vocé o melhor produto, ao minimo custo possivel.

ApOs a montagem, todas as calculadoras sdo totalmente testadas

quanto aos seus componentes eletrénicos e mecanicos.

Funcionamento em Corrente Alternada

A sua calculadora é equipada com uma bateria recarregavel de

niquel-cadmium. Quando vocé recebe a calculadora, a bateria que

a acompanha pode estar descarregada, mas vocé pode operd-la

imediatamente usando o recarregador/adaptador de corrente alter-

nada.

Nota:N&o tente operar a calculadora em corrente alternada

sem que a bateria esteja nela instalada.

O procedimento para uso do recarregador/adaptador ¢ o seguinte:

1. Vocé ndo precisa desligar a calculadora.

2. Ligue o recarregador/adaptador no conector situado na parte

posterior da calculadora.

3. Coloque atomada macho numa tomada de corrente alternada.

 

Cuidado

O uso de um recarregador que nédo o fornecido com a sua cal-

culadora poderd resultar em danos para a mesma.
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Como Recarregar a Bateria

As baterias recarregaveis sdo carregadas enquanto vocé opera a

calculadora com o recarregador/adaptador de corrente alternada.

As baterias sdo carregadas com a calculadora ligada ou desligada,
estando as mesmas instaladas e o recarregador conectado a rede

elétrica. Os tempos normais para carga, considerando-se que a ba-

teria esteja totalmente descarregada (dependendo da voltagem)

sdo:
Calculadora desligada: 5 a 9 horas.

Calculadora ligada: 17 horas.

Periodos curtos de carga reduzem o tempo operacional que vocé

pode esperar para operagdo portatil. Estando a calculadora ligada

ou desligada, a bateria nunca correrd o risco de ser sobrecarrega-

da.

Nota: £ absolutamente normal que o recarregador/adapta-

dor se aqueca quando ligada a rede elétrica

Como Operar com a Bateria

Para operar a calculadora somente com a forga da bateria, simples-

mente desligue o recarregador da parte posterior da calculadora.

(Mesmo quando o recarregador/adaptador ndo estiver ligado a cal-

culadora podera ser mantido ligado numa tomada de corrente al-
ternada). O uso da calculadora somente com energia da bateria,

possibilita total portabilidade, permitindo que vocé a leve onde for

de sua conveniéncia. Uma bateria totalmente carregada proporcio-

na 3 horas de operagdo continua. Desligando a calculadora nos in-

tervalos em que a mesma ndo estiver em uso, consegue-se uma du-

racdo de carga para um dia normal de trabalho.

Substituicao da Bateria

Para substituir a bateria, observe o procedimento seguinte:
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1. Coloque o interruptor ON-

OFF na posi¢do OFF e desco-

necte o recarregador/adapta-

dor de corrente alternada da

calculadora.

2. Pressione para baixo a parte in-

dicada até que a tampa se abra.

Remova a mesma.

3. Quando a tampa tiver sido re-

movida, vire a calculadora para

baixo e cuidadosamente balan-

ce a mesma até que a bateria

caia na palma da sua méao.

4. Coloque a nova bateria no alo-

jamento. A calculadora somen-

te acenderd se a bateria estiver

colocada corretamente.  
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5. Coloque a tampa do alojamen-

to da bateria no seu devido lu-

gar.

 

6. Agora vire a calculadora para

cima e ligue-a para se assegurar

de que a bateria foi instalada

adequadamente. Se o visor ndo

se acender, certifique-se de

que a bateria foi colocada cor-

retamente na calculadora.

 

Cuidados Especiais com a Bateria

Quando fora de uso, as baterias da sua calculadora apresentam

uma taxa de auto-descarga de aproximadamente 19, da carga dis-

ponivel por dia. Apos 30 dias, a bateria podera ter apenas de 50% a

75% da sua original, e a calculadora poderd nem mesmo a-

cender. Se a calculadora néo ligar, vocé deverd substituir a bateria

por outra, quando disponivel. Ndo havendo tal bateria a disposi-

¢do, opere a calculadora com o recarregador/adaptador ligado em

corrente alternada. A bateria descarregada deverd ser recarregada

por pelo menos 12 horas.

Se uma bateria ndo retém carga e aparentemente se descarrega

muito rapidamente, ela podera estar com defeito. Se a garantia de |

ano ainda ndo estiver expirado, devolva a bateria para a Hewlett-

Packard, de conformidade com as instrugdes para envio. (Se vocé

estiver em duvida sobre a causa do problema, remeta a calculadora

completa com a bateria e recarregador/adaptador). Se a bateria es-

tiver fora da garantia, consulte o representante mais préximo para

comprar uma nova.
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CUIDADO

Né&o tente incinerar ou amassar a bateria. Ela poder4 se rom-

per ou eliminar materiais toxicos. N&o tente colocar os polos

da bateria em curto-circuito - pois ela poderé derreter e cau-

sar sérias queimaduras.    
Assisténcia Técnica

Bateria Fraca

Quando vocé estiver operando com a bateria, e ela estiver fraca, o

visor apresentard um ponto decimal 4 esquerda do valor apresenta-

do no visor, para avisid-lo que vocé tem apenas de 1 a 25 minutos de

carga na bateria, para funcionamento.

'1.23 49

Se o visor estiver apresentando um valor negativo, este ponto de

aviso assemelhar-se-4 a um sinal de divisdo aritmética sem o ponto

inferior.

°1.23 49

Para normalizar a carga da bateria, conecte o recarregador/adapta-

dor a calculadora, como ¢ descrito na parte Funcionamento em

Corrente Alternada. Como segunda alternativa, vocé pode substi-

tuir a bateria fraca por outra completamente carregada, se disponi-

vel.

Visor em Branco

Se o visor se apresentar apagado, desligue a calculadora, ligando-a

em seguida. Se o visor ndo apresentar leitura, verifique:

1. Se orecarregador/adaptador estd ligado na calculadora e se o

mesmo estd ligado numa tomada de corrente alternada.

2. Se o contatos da bateria estdo sujos.

3. Substitua a bateria por outra completamente carregada, se vo-

cé dispuser de outra.
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4. Se o visor ainda estiver apagado, tente operar a calculadora

usando o recarregador/adaptador (com a bateria instalada na

calculadora).

5. Se, apds a etapa 4, o visor ainda estiver apagado, é necessario

consultar a assisténcia técnica. (Consulte a parte referente a

Garantia).

Faixas de Temperatura

As faixas de temperatura para a calculadora sdo:

Quando em funcionamento: 0°a45°C 32°a 113°F

Quando emrecarga: 15°a40°C 59°a 104°F

Quando guardada: —40°%a 55°C —40°a 131°F

Garantia Limitada de Um Ano

O que Faremos

A HP-38E e secus acessdrios sdo garantidos pela Hewlett-Packard

no que diz respeito aos materaisi defeituosos e falhas de monta-

gem. Esta garantia é de um ano a partir da data de compra. Se vocé

vender a calculadora ou fizer dela presente a um amigo, a garantia

é automaticamente transferida ao novo proprietario e permanece

em vigéncia por um ano, a partir da data da compra original. Du-

rante o periodo de garantia, a Hewlett-Packard repararéd ou, por

sua opgio, substituird o produto que comprovadamente esteja de-

feituoso, desde que vocé nos envie a calculadora, com frete pago

antecipadamente. Mantenha a nota de compra original para efeito

de garantia.

Como Obter Assisténcia Técnica

A Hewlett-Packard mantém centros de assisténcia técnica na

maioria dos grandes paises do mundo. Vocé pode conseguir reparos

para sua HP num centro de assisténcia técnica a qualquer momento

em que vocé precise dessa assisténcia, quer esteja a calculadora

dentro ou fora da garantia. H4 um custo para reparos efetuados de-

pois da garantia expirar. Para maiores informagdes, consulte as

Instrugdes para Envio neste manual.
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O que Nao é Coberto pela Garantia

A garantia ndo terd efeito se o produto tiver sido danificado por
acidente ou uso indevido, ou como resultado de assisténcia técnica

ou modificagao feitas por terceiros.

Nenhuma outra garantia é dada.O reparo ou substitui¢do do produ-

to ¢ op¢do exclusiva da Hewlett-Packard. QUAISQUER GARAN-

TIAS IMPLICITAS SAO LIMITADAS AO PERiODO DE UM

ANO AQUI ESPECIFICADO. EM NENHUM CASO A

HEWLETT-PACKARD SERA RESPONSAVEL POR DANOS

ATRIBUIDOS AO USO DE SUAS CALCULADORAS.

Obrigatoriedade de Realizacdo de Modificacées

Os produtos da Hewlett-Packard sdo vendidos com base nas espe-

cificagdes aplicdveis na época de fabricagdo. A Hewlett-Packard

ndo considera de sua obrigagdo a realizagdo de modifica¢des ou

atualizacdes de produtos ja vendidos.

Politica de Reparos

As calculadoras sio normalmente reparadas e devolvidas num

prazo de 5 (cinco) dias uteis apOs o recebimento em qualquer cen-

tro de assisténcia técnica. Este tempo, no entanto, ¢ um tempo mé-

dio, e pode variar dependendo da época do ano e carga de trabalho

do referido centro de assisténcia técnica.

Instrucoes para Envio

A calculadora deverd ser enviada com seu cartdo de assisténcia

técnica completamente preenchido, na sua embalagem original (ou

outra embalagem que proporcione a mesma seguranga de transpor-

te) para evitar danos de viagem. Estes danos néo sdo cobertos pela

garantia da Hewlett-Packard, e sugerimos que vocé faga um seguro

de viagem quando for o caso. Uma calculadora enviada para repa-

ros devera estar acompanhada do seu recarregador/adaptador de

corrente alternada e respectiva bateria. Envie a sua calculadora

para o enderego especificado no cartdo de assisténcia técnica. Ndo

se esquega de incluir uma nota fiscal ou outra prova de compra com a

sua calculadora.
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Estando a sua calculadora dentro ou fora de garantia, sera de sua

responsabilidade cobrir os custos de transporte da unidade para o

centro de assisténcia técnica. Depois que os servigos de reparos es-

tiverem feitos, o centro de assisténcia técnica enviara a calculado-

ra para vocé com despesas de transporte pagas antecipadamente no

caso de garantia. Nos casos de calculadoras que estiverem fora da

garantia, elas serdo devolvidas com frete a pagar, além do custo

normal do reparo.

Informacoes Adicionais

A Hewlett-Packard ndo mantém contratos de servigos. Os circuitos

da calculadora e seu projeto sdo propriedades exclusiva da

Hewlett-Packard, e os manuais de assisténcia técnica ndo sdo for-

necidos aos proprietdrios. Se vocé tiver quaisquer outras duvidas a

respeito de reparos, entre em contato com seu centro de assistén-

cia técnica Hewlett-Packard mais proximo.

Nota: Nem todos os centros de assisténcia técnica da

Hewlett-Packard podem fornecer servigcos de.reparos para to-

dos os modelos de nossa linha de calculadoras. No entanto,

vocé pode ter certeza de que o modelo que vocé comprou no

seu palis estaré totalmente coberto no que diz respeito a as-

sisténcia técnica
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Informacgoes Adicionais sobre IRR
Dada uma seqiiéncia de fluxos de caixa positivos e negativos,

¢ assumido que a calculadora tenha informagéo suficiente para de-

terminar se uma resposta IRR, existe, e qual é. E para a maioria dos

casos, é exatamente o que sua calculadora HP-38E terd a capacida-

de de fazer: encontra a unica resposta IRR, se a mesma existe.

Ocorre porém que os calculos IRR sdo tdo complexos, que se & se-
quéncia de fluxos de caixa, ndo acompanha certos critérios, a cal-

culadora algumas vezes ndo tem condi¢do de determinar se existe

uma ou mais respostas.

Vejamos todos os possiveis resultados do célculo de IRR, do modo

como sdo interpretados pela sua HP-38E:

1. Error 7 . Indica que néo existe solu¢do para IRR, possivelmen-

te porque um erro foi cometido no fornecimento dos dados.

Vocé deve verificar seus fluxos de caixa para encontrar valo-

res errados e mudangas de sinal.

2. Resposta Positiva. Se o visor da calculadora mostra uma res-

posta IRR positiva, isto indica que esta é a dnica resposta posi-

tiva, mas existe a possibilidade da existéncia de respostas IRR

negativas (ainda que isto ndo seja provavel).

3. Resposta Negativa. Se a calculadora exibir uma resposta IRR

negativa, deverdo existir outras respostas negativas, assim

como uma unica resposta IRR positiva. Se a resposta Unica

positiva existe, ¢ facil achd-la usando-se o método indicado

mais abaixo.

4. Error 3 - Esta mensagem de erro nos indica que o problema de

cdlculo de IRR pode ter solugdes multiplas, mas que a calcu-

ladora ndo possue suficiente informagio para achar uma res-

posta. Este problema IRR pertence a uma categoria que a cal-

culadora ndo consegue reconhecer. Neste caso, vocé pode

ajudar a calculadora a procurar uma solu¢do IRR usando o

método descrito abaixo.

Mesmo que a calculadora eventualmente chegue a um dos resulta-
dos expostos acima, isto pode levar um tempo excessivo. Vocé

140
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pode desejar acabar com o processo iterativo pressionando uma

tecla qualquer, para se inteirar da taxa de juros a que a calculadora

chegou, até esse momento. Mesmo tendo sido interrompido o pro-

cesso iterativo, ainda se pode continuar o cdlculo de IRR, como

mostramos abaixo..

O Calculo de IRR. Vocé pode continuar procurando uma solugio

IRR, apds uma indicagdo de Error 3, COMO se segue:

1. Estime uma taxa de juros, e introduza-a.

2. Pressione [RcL) (@] (R/S).

A sua estimativa de juros ajudara a calculadora na sua busca, esea

calculadora achar uma resposta IRR proxima da sua estimativa,

essa resposta serd apresentada. Como a calculadora ndo pode lhe

dizer a quantidade de solugdes que existem, quando ha mais de

uma solugdo matematicamente correta, vocé pode continuar esti-

mando diversas taxas de juros, pressionando [(Rcy)(@] (R/S] apOs
cada uma, na procura de solugdes IRR.

Vocé pode acelerar este processo usando a fungéo (nev|para ajuda-

lo a estimar taxas proximas a resposta. Lembre-se de que uma solu-

¢do correta de IRR fard com que o NPV calculado seja muito pe-

queno. Continue assim estimando taxas de juros e calcule NPV até

que a resposta obtida seja proxima de zero. A seguir pressione

@ para calcular a resposta IRR proxima da sua estimativa.

  

Como funcionaria isto no caso 3 acima? A calculadora apresenta

uma resposta negativa e voc€ quer procurar a unica resposta positi-

va IRR. Estime sucessivamente taxas de juros cada vez mais altas,

(comegando de zero), e calcule NPV até que chegue a uma mudan-

¢a de sinal nas respostas de NPV. A seguir pressione (9]

para encontrar uma solugdo IRR préxima a ultima taxa de juros ob-

tida usando a tecla[nev] .

Se vocé interrompe o processo iterativo de calculo de IRR, vocé

pode testar a taxa obtida usando e depois prosseguir no pro-

cesso iterativo pressionando (R
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Mensagens de Erro

Se vocé pressionar uma das seguintes teclas de fungdo quando as

condigbes especificadas existem, vocé estara tentando fazer um
cdlculo impréprio. A calculadora apresentaré a palavra Error e um
digito entre O e 8, para ajudar vocé a determinar a origem do erro.

Error 0: Zero

(=], quando x = 0.
, quando x = 0.

(%], quando x < 0.

(tv) » quando x < 0.

- 1. Quandoy=0¢e x < 0.

2. quando y = 0 e x nédo ¢é

um inteiro.

[A%], quando y = 0.
[%7], quando y = 0.

(=] 0 até 6, quando x = 0.
) 1. Quando x ndo ¢ um intei-

ro.

2. Quando x 0.

 

Error 1: Ultrapassagem da

Capacidade do Registrador

de Armazenamento

(2]
0 até 6.

GO @ 0 atée.
Go X 0 até 6.
o& 0 até 6.

(7  

Error 2: Estatistica

Quando dados imprdprios

foram armazenados nos re-

gistradores estatisticos (R, até

Re¢).

Ri = n SSx = (Ri)(R3z) —

(R2)(R2)
R2=3 x SSy= (R1)(Rs) — (R4)(Ra4)

R:s = 2 x? SSxy = (Rl)(Rs) -

(R2)(Re)
Ry=2Zy
Rs= 2 y?
R¢= % xy

(3), quando n = 0.
(X4), quando 2 x = 0.
(s], 1. Quandon=0ou n = 1.

2. Quando SSx < 0.

3. Quando SS, < 0.

¥ 1. Quando n = 0.

2. Quando SS«=0.

R 1. Quando n = 0.

2. Quando SS,=0.

r,quando SSxx SS, < 0.



Error 3: Amortizacdo ou IRR

1. Quando x < 0.
2. Quando x ¢ ndo intei-

ro.
Nio existe uma resposta t-
nica para IRR. Mudangas

de sinal multiplas produ-
zem respostas multiplas.

Ajude a calculadora nos

calculos introduzindo uma

taxa estimada e pressio-

nando (&e0) (3) (RES) -

Error 4: Endere¢camento Impro-

prio da Memoria

1. Tentar introduzir mais de 99

linhas de programa.

2. Tentar executar um [GT0]
dentro de registradores nao

definidos como linhas de

programas, ao executar um
programa. Pressione(a) [mem]

para mostrar a alocagdo

atual da memoria.

3. Tentar executar aritmética

de registrador de armazena-

mento com os registradores

de armazenamento R7a Ry, Rpa

Ry . Os registradores de arma-

zenamento Ropa Resdo alocados

para aritmética de registrado-

res de armazenamento.  
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Error 5: Juros Compostos

Introdugdo errada para as fun-

coes

@1

da fileira superior.

1. Quando [(n]> 20 ou

(0] > r, como definido
por [(MEM].

2. Quando [n] < 0.
3. Quando (n] ndo é.um
inteiro.

4. Quando(G] = -100.
. QuandoPMT =< -VP x i,

caso no qual o principal

ndo decresce.

. Quando PMT = VF x i,

caso no qual n é indefini-

do.

. Quando os valores de i,

VP, PMT, VF sido tais

que ndo existe solugdo

para n.
. Quando PMT =0¢e n<

0.

. Quando PMT £ 0 e n<
.995.

. Quando os fluxos de cai-

xa sdo ilegais.

(n),(®) ,(Pa7), (V) . Quandoi =
—100.
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Error 6: Analise do Fluxo de

Caixa Descontado

1. Quando (0] > 20 ou
(n) >r, como definido

por
. Quando(n) < 0.

. Quando (n) ndo ¢ um

inteiro.

4. Quando[n) < -100.
. Quando fora da capaci-

dade em (n].
. Referindo-se a registra-

dores de armazenamen-

to ja definidos como li-

nhas de programa.

(NJ, quando x > 99.

Error 7: IRR

. Quando todos os fluxos

de caixa sdo do mesmo

sinal.

2. Quando nédo existe uma

solug¢do IRR.  

Error 8: Calendario

Formato de data im-

proprio; verificar a po-

si¢do da chave.

1. Formato da data im-

proprio.

2. Tentativa de somar

dias além da capacida-

de de datas da calcula-

dora.

Error 9: Auto-teste acusando fa-

lha da calculadora.

Rotina de auto-teste acusando

falha no funcionamento da cal-

culadora. ([(sT0] (ENTERY] ).
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Aritméticas, operagodes, 23

Aritmética, média, 73

Armazenamento, registradores, 7, 32, 73

Limpeza, 7

Recuperacgio, 7

Armazenamento, 7

Armazenamento de numeros, 7

Arredondamento de numeros, 69

Arredondamento de pagamentos, 50

Assisténcia técnica, 132-136, 137-139

Ativas, teclas, 12-13-14-15

Automatica, alocagdo de memdria, 90-93

Automdtica, instru¢do de parada, 88

Automdtica, modo de execugdo, 85
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Automaética, pilha de meméria, 6a
Azul, tecla de prefixo, 22

B
 

Bateria, como operar, 133

Bateria, cuidados, 135

Bateria, duragdo da carga, 133

Bateria fraca, indicagdo, 136

Bateria, como recarregar, 133

Bateria, substitui¢do, 133-134-135

Branco, visor, 136

C
 

Caixa, diagrama de fluxo, 34

Caixa, fluxos descontados, 53

Inicial, CFg, 53

Subseqiientes, (CF), 53

Caixa, fluxo, convengio de sinais, 35

Caixa, fluxo zero, 49

Calendario, 28-31

Data, formato, 28

Dia da semana, 30

Dias entre datas, 28

Datas futuras ou passadas, 29

Carga da bateria, 133

Chave de pagamentos, 34

Codigos das teclas, 87

Coeficientes de uma equagéo linear, 78

Compostos, ¢alculos de juros, 39

Calculo da taxa periddica de juros, 41

Calculos de periodos, 39

Célculo do nimero de periodos compostos, 39-40
Célculo do valor futuro, 48

Calculo do pagamento periddico, 46

Calculo do valor presente, 43-53

Condicionais, 112

Condicional, desvio, 112

Condicional, teste, 113

Continua, taxa efetiva, 67-68
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Correcdo de dados estatisticos, 73

Corregdo de fluxos de caixa, (NPV e IRR), 62

Correlagio, coeficiente, 78

Corrente alternada, funcionamento, 132

D
 

Dados, exclusdo e corregido, 73

Data, formato, 28

Datas, futuras e passadas, 29

Decisido, tomada de, 106

Dados estatisticos, apagar, 9

Descontado, andlise de fluxo de caixa, 53

Introdugdo de fluxos de caixa, 53-62

Introdugdes subseqiientes de fluxos de caixa, 53

Mudanga de introdugdes de fluxos de caixa, 61

Numero de ocorréncias de fluxos de caixa (N)), 32, 53

Revisdo de introdugdes de fluxos de caixa, 62

Taxa interna de retorno (IRR), 57, 140-141

Valor anual liquido (NPV), 54

Devedor, saldo, 50

Desvios , 110

Desvios condicionais, 112

Desvios incondicionais, 110

Desvio padrao, 75

Dia da semana, 30

Dias entre datas, 28

Diferenga porcentual entre dois nimeros, 24

Divisao, 23

Dourada, tecla de prefixo, 22

E
 

Edigdo de introdugdes de fluxos de caixa, 62

Edi¢do de um programa, 124-126

Efetiva, taxa de juros, 67

Elevagdo de numeros a poténcias, 65

Enganos, como se recuperar, 22

Envio, instrugdes, 138

Equacdo linear, 75

Erro, como encontrar, 124
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Erro, condigdes, 142

Erro, indica¢do no visor, 142

Erro, interrupgoes, 100

Estatisticas, fun¢des, 72-82

Estatisticos, registradores, 73

Apagar e corrigir dados, 9

Limpeza, 9

Estimativas lineares, 80

Execucdo de instrugdes, 88-89-90

Execugdo/parada, 85

Exibi¢do dos registradores estatisticos, 73

Exibig¢do de valores financeiros, 33

Execugdo de um programa, 88-89-90

Execugdo de um programa, linha a linha,124-126

Expoente de 10, como introduzir, 27

Exponenciagdo, 65

Exponencial, fun¢io, 65

Extracdo de raizes, 64

F
 

Faga se verdeiro, regra, 114
Faixas de temperaturas, 137

Fatorial, 68

Fim de um programa, 88-89-90

Financeiras, fung¢des, 32-63

Financeiros, calculo de juros, 34

Financeiros, registradores, 32

Apagando registradores financeiros, 8-33

Exibi¢do de valores financeiros, 33

Reintrodugdo de valores, 33

Financeiros, valores, 33

Fluxo de caixa descontado, andlise, 53
Fluxos de caixa, mudanga de introducdes, 61

Fluxos de caixa, como revisar introdugdes, 62

Fluxogramas, 106

Fracionaria, parte de um numero, 71

Formato de datas, 28

Fungodes estatisticas, 72, 82

Fungdes financeiras,32, 63

Fung¢des, indice das teclas, 6-10
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Fun¢des matematicas, 64

Futuras, datas passadas e, 29

Futuro, valor, 48

G
 

Garantia limitada de um ano, 137

Garantia, o que ndo é coberto, 138

I
 

Improprias, operagdes (Procure: erro, condigdes), 142

Inclinagdo de uma reta, 78

Incondicional, desvio, 110

Incondicional, desvio e “‘looping’; 110

Indicadas, paradas, 126

Individuais, fluxos de caixa, 53

Indo para um uma linha numerada, 98

Execugdo de desvios, 110

Linha 00, 86

Programas multiplos, 131

Inicial, fluxo de caixa (CFo ), 53

Instrugdes, como apagar, 127

Instru¢des, como mudar, 127

Instrug¢des, como adicionar, 129

Instrucdes, execucio, 124

Instrugdes para envio, 138

Inteira, parte de um numero, 70

Intercaladas, cédigos de teclas, 87

Interna, taxa de retorno, (IRR), 57, 140-141

Interrupcdo de um programa, 99-105

Introdugdo de expoentes de 10, 27

Introdugio de fluxos de caixa, 35

Inverso de um numero, 64

J
 

Juros acumulados, 37, 38

Juros compostos, 39

Juros financeiros, cédlculos, 34
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Juros simples, 37

Juros, taxa, 34-37-38

Juros, taxa anual, 37-38

L
 

Last X, registrador, 26

Limite de um ano de garantia, 137

Linear, equagdo, 78

Lineares, programa de calculo dos coeficientes, 123-124

Lineares, estimadores, 80

Linear, regressdo, 78
Coeficiente de correlagdo, 78

Coeficientes da equagdo linear, 78

Equagdo linear, 78

Estimadores lineares, 80

Inclinagdo de uma reta, 79

Reta de regressdo, 75

Linha a linha, execugdo, 124-126

Linha a linha, revisdo sem execugdo, 97

Linha, 97-98

Logaritmos, 67

Looping, 110

Lucro resultante, 44-45-55-56-57

M
 

Mais sobre IRR, 140-141

Mantissa, fungio, 26

Mantissa, visualizagdo completa, 26

Manual, modo de resolugdo, 85

Manual, resolugio de problemas, 16

Margem de lucro, (liquido e bruto), 24

Matematicas, fungoes, 64

M¢édia, aritmética, 73-74

Média ponderada, 76

Memoria, alocagdo automatica, 90-93

Memoria, fungdo (MEM) de mapeamento, 91

Memoria, mapa, 12-91

Modificagdes, obrigatoriedade, 138
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Modos de operar, 85
Montante dos pagamentos periddicos, (procure em Pagamentos,

montante).

Mudancga de introdug¢des de fluxos de caixa, 62

Mudanga de uma instru¢do de programa, 127

Multiplicagao, 23

Multiplos, programas, 131

N
 

Niao-registraveis, operacdes, 85

Naturais, logaritmos, 67

Negativo, fluxo de caixa, 34

Nominal, taxa, 67-68

Numeros, alteragdo, 69

Numeros, armazenamento, 7

Numeros, arredondamento, 69

Numero de periodos, 39,40-41
Numero de ocorréncias de fluxos de caixa (N, 32, 53

Numeros, parte fracionaria, 71

Nimeros,parte inteira, 70

Numeros, potenciagdo, 6

Numeros, recuperagio, 7

Numeros, teclas para alteragdo, 69

o
 

Operagdo com a bateria, 133

Operacdo em corrente alternada, 132

Operagdo impropria, (veja: corregdes de erro)

Operagio, temperaturas, 137

Overflow, (Ultrapassagem da capacidade da calculadora), 105

P
 

Padrdo, Desvio, 75

Pagamentos, chave, 34

Pagamento final, 36, 40

Pagamentos, montante, 46

Pagamentos periodicos, 46
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Paralizagdes indicadas, 126

Passadas e futuras, datas, 29

Pausa, 102

Periddica, taxa de juros, 41

Pilha de memodria automadtica, 6a

Ponderada, média, 76

Porcentagem, 23

Porcentagem do total, 25
Porcentual, diferenga entre numeros, 24

Potenciagio, 65

Prefixo, teclas, 22

Prefixo, como apagar, 22

Principal,50

Programa, 84

Programa, como escrever um segundo, 94

Programa de introdugdo, 86

Programa, paralizagdo, 104

Programas, edigdo, 124

Programagio, execugdo, 18, 88

Programagdo, indice das teclas, 12-15

Programas, interrupg¢do, 99-105

Programas, finalizagdo, 88-89-90

Programas, limpeza, 85

Programas multiplos, 131

Programac¢do, memoria, 6a, 84

Programag¢do, modo, 85

Programada, solug¢io, 16

Programas, verificagdo-de mudangas, 127

R
 

Raiz Quadrada, 64

Raizes, 65

Recarregamento, procedimento, 133

Reciprocos, 64

Recuperagdo de valores financeiros, 33

Recuperag¢do de numeros da memoria, 7

Registradores estatisticos, verifica¢do, 73

Registradores financeiros, 32

Registrador LAST X

Registradores, mapa, 6a

Regra “‘faga se verdadeiro”, 114
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Regressdo linear, 78

Reintrodugdo de valores financeiros, 33

Reparos, centros, 137

Reparos, politica, 138

Reposicionamento do programa na memoria, 88

Revisdo das introdug¢des de fluxos de caixa, 61

S
 

Saldo devedor, 50

Servigo, 132-139

Simples, juros, 37

Base de dias reais, 38

Base de 30 dias, 37

Sinal em fluxos de caixa, 35

Solugdo programada de problemas, 17

Somatdria, 72

Subseqientes, fluxos de caixa (CFj), 53

Substitui¢do da bateria, 133-134-135

Subtragdo, 23

T
 

Taxa interna de retorno (IRR), 57-140-141

Taxa de juros periddica, cdlculo, 41

Teclas, cddigos, 87

Teclado, 6-10

Teclado, indice das fungdes, 6

Teclas de prefixo, 22

Temperatura, faixas de operagéo, 137

Total liquido, 23

Transferéncia de garantia, 137

U
 

Ultimo X, registrador, 26

Ultrapassagem da capacidade da calculadora, 105
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Valores financeiros, apresenta¢io no visor, 33

Valores, reintrodug¢do, 33

‘Valor futuro,cdlculo, 48

Valor presente, 43, 53

Valor presente liquido (NPV), 54

Visor, indicagdo de bateria fraca, 136

Visor, indicagdo de erro, 142



 

( Cartdao de Assisténcia Técnica \

Como Obter Servicos de Assistdncia Técnica Para Sua Calculadora HP

 

Entregue sua calculadora num Posto Autorizado Hewlett-Packard de Recebimento para

Assisténcia Técnica. Consulte seu Revendedor Autorizado ou a HP sobre a localizagdo do
Posto mais proximo.

Caso ndo haja Posto Autorizado préximo de vocé, proceda da seguinte forma:

a) Preencha o verso deste cartdo conforme instrucdes;

b) Embale cuidadosamente sua calculadora, juntamente com o recarregador e a bateria,

colocando-a em sua embalagem original, ou, se ndo for possivel, em uma caixa de pa-

peldo calgada com espuma, isopor ou jornal amassado. NAO SE ESQUEGA DE COLO-

CAR SEU NOME E ENNDERECO COMPLETOS DENTRO DA CAIXA E FORA DELA,

ANEXANDO ESTE CARTAO. INCLUA A NOTA FISCAL DE COMPRA EM SE TRATAN-

DO DE REPARO DENTRO DO PERIODO DE GARANTIA ;

c) Envie sua calculadora, com frete pago, via SERCA (Servico de Correspondéncia Agru-

pada oferecido pela Empresa Brasileira de Correios e Telégrafos) ou pela Companhia
Aérea ou TRANSPORTADORA de sua preferéncia, a

Hewlett-Packard do Brasil Industria e Comércio Limitada

Alameda Rio Negro, 750

Alphaville

06400 - Barueri - SP

OBS. - Recomendamos fazer seguro para o transporte.

d) Se a transportadora que vocé escolheu opera pelo sistema de reembolso, indique Isso

no item 7 deste cartdo, se o pagamento for efetuado por cheque, informe no item 7 os
nameros do cheque e do Banco sacado.

Sua calculadora seréa devolvida para o endereco indicado ap6s a execugdo dos servigos. A

Hewlett-Packard ndo se responsabiliza por eventuais danos causados a calculadora pela

transportadora, nem pela remessa da mesma, quando o endereco do destinatario ndo es-

tiver explicitamente declarado

HEWLETT PACKARD

Vendido por:   
 



 

 

 

flnformagées para a Assisténcia Técnicfi
 

Antes de enviar sua calculadora para reparos, de acordo com as instrugdes no verso des-

te, preencha completa e precisamente o formulério abaixo e junte-o & calculadora,

ajudando-nos a Ihe oferecer uma assisténcia técnica répida e eficiente.

® DATILOGRAFE OU USE LETRA DE FORMA

Calculadora Modelo HP N° de Série

Nome do proprietério: ..
 

 

 

 

Endereco: (Rua, Av.) Ne

Andar - Conjunto, etc. Bairro

CEP. Cidade Estado

Fone

Tratando-se de entidade juridica informar também nome da pessoa respon-

savel e enviar a calculadora acompanhada de nota fiscal de remessa:

 

 

@0 defeito é: O constante O ocasional

@ Ocorre normalmente- O ao se ligara calculadora

O apbs........horas de operagéo

@Onde o defeito é observado?

O Na chave liga/desliga O Na programagdo

0O Naimpressora O No recarregador de bateria

(anexe uma amostra da fita) O Na bateria

O No teclado [0 Na leitora de cartdes magnéticos

O No visor O Num programa pré-gravado

O Erro de operacio O Outros

@ Descreva o problema (se necessario, use papel adicional, anexando-o a este cartdo):

 

Importante: O preenchimento completo e preciso dos dados acima é indispenséavel. A

auséncia de informacdes poderd impedir o diagnostico e corregdo do defeito

@D Conserto em garantia (cépia da Nota Fiscal anexa)
O Fora de garantia

O Autorizo a execucdo dos servigos

O Favor remeter o orcamento deste conserto; se aprovado, comunicarei & HP, pelo

Correio

@0 pagamento serd efetuado pelo reembolso:

O postal

O aéreo

O rodovi4rio

Estou anexando cheque n® ...........ccccoo.do Bango.. nominal a Hewlett-

Packard do Brasil Industria e Comércio Limitada, no valor do conserto, conforme infor-

!acées prestadas pela HP O telefonicamente, O por telegrama, O por carta, O através

do Posto de Assisténcia Técrica j
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Fatores Uteis de Conversio

~
 

¢do de dez algarismos.

ao se introduzir o fator na calculadora.

Comprimento
polegada

pé

milha terrestre T

milha nautica T
milha terrestre T

S
N
N
N

Area
1 polegada quadrada

1 pé quadrado
1 acre
1 milha quadrada

Volume
1 polegada cubica

pé clbico
onga (volume) T
onga (volume)
galdo T

Massa
1 onga (massa)
1 libra (massa)
1 tonelada (curta)

Energia
1 unidade térmica britanica
1 quilocaloria

1 watt-hora

Forga
1 ongca (forca)
1 libra (forga)

Poténcia
1 cavalo-vapor (CV)

Pressao
1 atmosfera
1 atmosfera
1 atmosfera

Temperatura
Fahrenheit -
Celsius
Kelvin
Kelvin
Kelvin 1t Os valores mostrados sdo os

e
o

n
o

I
i

o
W

usados nos

Estados Unidos da América do Norte

Apresenta-se, a seguir, uma relag8o util de fatores de convers&o entre medidas usadas

nos Estados Unidos e medidas do sistema internacional. As relacdes exatas sio indicadas

com asterisco e as demais sdo apresentadas, sempre que possivel, com uma aproxima-

O espaco entre o milhar e a centena tem por fim facilitar a leitura, devendo ser ignorado

25,4 milimetros
0,3048 metros
1,609344 quilometros*
1,852 quilometros*
1,160779448 milhas nauticas T

6,4516 centimetros quadrados*
0,09290304 metro quadrado
43 560 pés quadrados
640 acres

16,387064 centimetros clbicos*
0,028316847 metro cubico
29,67352956 centimetros clbicos
0,029573530 litro
3,785411784 litros*

28,34952312 gramas
0,45359237 quilograma*
0,907 18474 tonelada métrica*

1 055,065853 joules
4 190,02 joules
3 600 joules*

0,27801385 newton
4,448221615 newtons

746 watts*

760 mm Hg ao nivel do mar
14,7 libras por polegada quadrada

101 325 pascals

1.8 Celsius + 32
5/9 (Fahrenheit - 32)
Celsius + 273,15
5/9 (Fahrenheit + 459,67)
5/9 Rankine

* Valores Exatos

_J
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