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INTRODUÇÃO À MATEMÁTICA FINANCEIRA  
 
 
SISTEMA MONETÁRIO 
 É o conjunto de moedas que circulam num país e cuja aceitação no pagamento 
de mercadorias, débitos ou serviços é obrigatória por lei. Ele é constituído de uma moe-
da fundamental e de moedas auxiliares com valores múltiplos ou submúltiplos da fun-
damental. 
 A cunhagem da moeda, bem como a impressão do papel moeda, são atribuições 
exclusivas do Governo, realizadas através do Banco Central. 
 
 
OPERAÇÕES FINANCEIRAS 
 As operações financeiras são operações feitas com o dinheiro com a finalidade 
de fazê-lo evoluir ao longo do tempo. Podem ser ativas ou passivas. 
As ativas são aplicações ou investimentos que visam rendimentos. 
As passivas são operações que visam a captação de recursos como os empréstimos ou 
os descontos de títulos. 
 
 
CAPITAL 
Qualquer quantidade de dinheiro, que esteja disponível em certa data, para ser aplicado 
numa operação financeira, recebe o nome de capital, principal , valor atual ou valor 
presente (PV – Present Value). 
 
 
JUROS 
Ao emprestarmos certa quantia a uma pessoa, é justo recebermos junto com a quantia 
emprestada mais outra quantia que representa o aluguel pago pelo empréstimo.  
Assim, trabalhando-se para outro, recebe-se o salário pelo trabalho executado; cedendo-
se um prédio para residência, recebe-se o aluguel. Desta forma, a quantia emprestada, o 
trabalho executado, o prédio alugado, representam capitais, o aluguel e o salário, repre-
sentam os juros. 
 
 
TAXA DE JUROS 
A unidade de medida de juros é chamada taxa de juros, ou simplesmente taxa. A taxa 
correspondente à remuneração paga pelo uso, durante determinado período de tempo, de 
uma unidade de capital (taxa unitária) ou de cem unidade de capital (taxa centesimal ou 
taxa percentual). A taxa unitária será indicada por i (interest = juros) e a taxa centesimal 
por r (rate = taxa de juros).  
A fixação da taxa de juros leva em conta, além do lucro do possuidor do capital que 
quer ser remunerado pela privação do uso imediato do seu dinheiro, também seu risco 
de perda no caso do não pagamento do empréstimo, as despesas decorrentes de eventu-
ais contratos ou cobranças e a desvalorização do próprio capital que, em épocas de in-
flação, perde seu poder aquisitivo. 
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REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO 
 A operação de adição de juros ao capital recebe o nome de capitalização que po-
de ser simples ou composta.  
• São simples quando computadas apenas sobre o capital inicial, independente do pe-

ríodo a que se referem. 
• São compostas quando em cada período, os juros são incorporados ao capital e se-

rão, eles próprios, capitalizados no período seguinte. 
 
 
 
CÁLCULO DOS JUROS SIMPLES 
 

Nos problemas de juros simples, que vamos ver, encontramos sempre 5 variáveis 
que são: 
1. Capital: (C) é a quantia que é colocada a render juros, durante um certo tempo. 
2. Juro: (J) é o rendimento que o capital produz, isto é, a quantia que se recebe como 

benefício ou lucro pelo empréstimo de certo capital, a uma determinada taxa, duran-
te um certo tempo. 

3. Taxa: ( i ) a indicação dos juros é feita pela taxa. É o coeficiente que define a gran-
deza do juro. Normalmente ela é expressa por um número percentual e refere-se 
sempre a um determinado período de tempo. 
10% a. a. (dez por cento ao ano) 
12% a. m. (doze por cento ao mês) 

4. Tempo: (t ou n) como o próprio nome indica, é a duração em que o capital esteve a 
render juros. O tempo também é chamado de período financeiro ou período de capi-
talização. Nos exemplos, 10% a.a, significa que o capital renderá ao ano e 12% a.m, 
significa que o capital renderá ao mês. 

5. Montante: (M) é o valor que se obtém quando se adiciona ao capital os juros pro-
duzidos por esse capital. Assim, M = C + j 

 
A fórmula que iremos usar para calcular os juros simples de uma aplicação é: 
 

100

tic
j

⋅⋅=  

 
onde: j é o juro, i é a taxa, e t é o período de aplicação (ou tempo) 

 
 

Também podemos fazer: 
niCJ ⋅⋅= , onde: 

J é o juro 
C é o capital 
i é a taxa unitária, isto é, dividida por 100 
n é o período de tempo 
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Exemplos 
1. Calcule os juros simples produzidos por um capital de R$ 30.000, 00 emprestados à 

taxa de 6% a.a durante 2 anos? 
Resolução 
C = 30.000,00 
i = 6% a.a ou 0,06 a.a 
n = 2 a 
j = ? 
Observe que temos as unidades iguais ( a taxa e o período de tempo estão em anos), 
então é só usar a fórmula de juros, naturalmente  
 

600.312300
100

26000.30

100
=⇒×=××=⇒

⋅⋅= jj
tic

j   ou usando a fórmula 

já dividido por 100, assim: 
 

600.3206,0000.30 =⇒××=⋅⋅= jniCJ  
 
Veja que neste último caso, usamos esta fórmula mas lembrando que a taxa já havia 
sido dividida por 100, veja melhor, dividindo a taxa: 
 

206,0000.302
100

6
000.30

100

26000.30

100
××=××=××=⇒

⋅⋅= j
tic

j  

600.3=j  
 
2. O valor dos juros comerciais produzidos em três meses pela aplicação de um capital 

de R$1.200, 00 à taxa de 4% a.m. é: 
a) 120, 00 b) 124, 00 c) 140, 00 d) 144, 00 e) 148, 00 

 
 
 
 
 
 
 
3. O preço a vista de uma blusa é de 100, 00. Um comprador pagou R$50, 00 de entra-

da e R$60, 00 após um mês. A taxa mensal de juros cobrada pela loja é: 
a) 5%  b) 10%  c) 15%  d) 20%  e) 25% 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolução 

144
100

34200.1

100
=⇒

××=⇒
⋅⋅= jj
tic

j  

Letra d 

Resolução 
Se a pessoa pagou 50,00 de entrada e o valor da blusa é 100,00, então ela deve 
50,00 (100 − 50 = 50) 
Logo, ela está tomando 50,00 emprestado para pagar 60,00 dentro de 1 mês, ou 
seja, está pagando um juro de 10,00 (60 − 50 = 10) 

i
itic

j 50000.1
100

150
10

100
=⇒

××=⇒
⋅⋅=  

%20000.150 =⇒= ii  
Letra d 
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4. Quanto renderá de juros simples, R$ 6.000, 00 aplicado à taxa de 30% a. a durante 

45 dias? 
Resolução 
C = 6.000,00 
i = 30% a.a 
n = 45 dias 
j = ? 

 
 
 
 
 
 
 
TAXAS PROPORCIONAIS 
Duas taxas são proporcionais quando seus valores são diretamente proporcionais aos 
respectivos tempos, sendo estes considerados numa mesma unidade. 
 
TAXAS EQUIVALENTES 
Duas taxas são equivalentes quando produzem juros iguais ao serem aplicadas a capitais 
iguais e por períodos de tempo também iguais 
 
NOTA: Em juros simples, as taxas proporcionais são equivalentes. Observe os exem-
plos a seguir. 
 
Exemplos 
1. Calcule a taxa mensal proporcional à taxa de 24% a. a. 

Resolução 
como se trata de juros simples, então é só dividir a taxa de 24% a.a pelo período em 
meses, assim: 

ma.%2
12

24 =  

 
 
2. Encontre a taxa bimestral que é proporcional a 18% a. a  

Resolução 
devemos dividir 18% a.a por 6 bimestres, pois em 1 ano, temos 6 bimestres, assim: 

ba.%3
6

18 =  

 
 
3. A alternativa que indica a taxa mensal que é proporcional à taxa de 12% a.s. é: 

Resolução 
em 1 semestre, temos 6 meses, então, é só dividir 12% por 6, assim: 

ma.%2
6

12 =  

 
 
 

Veja, que agora, as unidades são diferentes  (a taxa está em 
ano, enquanto que o período de tempo, está em dia). Então não 
é possível operar. Precisamos fazer alguma mudança, ou mu-
damos a taxa de ano para dia, ou o tempo que está em dia, mu-
damos para ano, e para isso, precisamos entender primeiro, 
como se faz essa mudança, através de taxas proporcionais e 
taxas equivalentes. 
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4. Encontre a taxa bimestral que é equivalente à taxa de 12% a.t. 
Resolução 
nesse caso, é melhor converter primeiro para ano, e depois para bimestre, assim:  
1 ano tem 4 trimestres, logo: aata .%484.%12 =⋅  

1 ano tem 6 bimestres, logo: ba.%8
6

48 =  

Então, a taxa bimestral equivalente à taxa de 12% a.t é 8% a.b 
 
 
Agora já temos condições de resolver a questão de número 4, sobre juros simples, 
observe: 
 
Exemplos: 
1. Quanto renderá de juros simples, R$ 6.000, 00 aplicado à taxa de 30% a. a durante 

45 dias? 
Resolução 
C = 6.000,00 
i = 30% a.a 
n = 45 dias 
j = ? 
 
Devemos encontrar a taxa proporcional de 30% a.a em dias, pois o tempo, foi dado 

em dias, assim: da....%08333,0
360

30 =  ou podemos deixar simplificado, na forma 

de fração da.%
12

1

360

30 =  

Agora, usamos a fórmula de juros simples 

00,225455
100

45500

100

45
12

1
000.6

100
=⇒×=×=

××
=⇒

⋅⋅= jj
tic

j  

 
 
2. Um capital de R$ 2.200, 00 foi aplicado à taxa de juros simples de 60% a.a. Qual o 

total dos juros ao fim de 7 meses? 
a) 250, 00 b) 350, 00 c) 530, 00 d) 700, 00 e) 770, 00 

 
Resolução 
Devemos converter, ou a taxa para mês, ou o tempo para ano. No exemplo, fica 

mais fácil, converter a taxa para mês, assim ma.%5
12

60 =  

Agora, é só usar a fórmula de juros simples: 

770
100

75200.2

100
=⇒

××=⇒
⋅⋅= jj
tic

j  

Letra e 
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3. Aplicando-se R$ 1.500, 00 por um prazo de 1 mês e 10 dias, à taxa simples de 6% 
a.b, qual será o montante obtido? 
Resolução 
Dessa vez, vamos transformar tudo: 
1º ) o tempo: 1 mês e 10 dias = 30 + 10 = 40 dias 

2º ) a taxa: daba .%1,0
60

6
.%6 ==  

Agora, é só usar a fórmula de juros simples: 

60
100

401,0500.1

100
=⇒

××=⇒
⋅⋅= jj
tic

j  

Mas, como queremos o montante, temos que:  Montante = Capital + Juros 
00,560.160500.1 =⇒+=+= MjCM  

 
 
Mas, cuidado quando alguns problemas envolverem a contagem exata dos prazos. 
Nesse caso, é bom lembrar que: 
PRAZOS COMERCIAIS:  
São aqueles onde todos os meses possuem 30 dias, assim o ano comercial terá 360 
dias 
 
PRAZOS EXATOS:  
Aqui o ano possui 365 dias, dividido da seguinte maneira: 
 

Meses  No de dias Meses  No de dias 
Janeiro  31 Julho  31 
Fevereiro 28 Agosto 31 
Março 31 Setembro 30 
Abril 30 Outubro 31 
Maio 31 Novembro 30 
Junho  30 Dezembro  31 

 
Obs.: Quando o ano for bissexto (366 dias), um dia deverá ser acrescentado ao mês 
de fevereiro, ficando este então com 29 dias 
 
Exemplos: 
1. Quantos dias correspondem a quatro meses e dez dias, de acordo com o prazo co-

mercial? 
Resolução 

dias1301012010304 =+=+×  
 
2. Qual o número de dias que se contam de 5 de julho a 10 de setembro do mesmo ano, 

pelo critério do prazo comercial? 
 
 
 
 
 
 
 

Resolução 
julho          agosto          setembro 
   5                 5                    5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
          30                 30                    5   total: 30 + 30 + 5 = 65 dias 
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3. De 4 de janeiro a 10 de maio do mesmo ano, segundo o critério de contagem de pra-
zo exato, quantos dias temos? 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Um investidor aplicou a importância de R$ 3.000, 00 no dia 10 / 07 / 2000 a juros 

simples comerciais de 72% a.a. Qual o montante desta aplicação em 15 / 09 / 2000? 
 
Resolução 
de 10 / 07 a 10 / 09, temos 2 meses, ou seja 60 dias 
depois temos 11, 12, 13, 14, 15 (isto é, mais 5 dias) 
 
total de dias: 60 + 5 = 65 dias 

taxa diária: da.%2,0
360

72 =   

aplicamos a fórmula de juros simples:
100

652,0000.3

100

××=⇒
⋅⋅= j
tic

j  

00,390=j   ⇒  00,390.3390000.3 =⇒+=+= MjcM  
 
 
5. Um capital de R$ 2.700, 00 foi aplicado no regime de juros simples em 13 / 03 / 

2000 à taxa de 36, 5% a.a e resgatado em 01 / 06 / 2000. Qual o total de juros obtido 
nesta operação? 

  
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Resolução 
janeiro      fevereiro     março      abril      maio 
    4                 4               4             4            4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 
 
           31               28            31           30                  6 
 
total: 31 + 28 + 31 + 30 + 6 = 126 dias 
 

Resolução 
mês 03      mês 04     mês 05      mês 06 
    13             13            13            1, 2, 3,. . ., 13       
 
          31               30                  31 − 12 = 19            
           
total de dias:  31 + 30 + 19 = 80 dias 

taxa diária: da.%1,0
365

5,36 =              

  

100

801,0700.2

100

××=⇒
⋅⋅= j
tic

j    ⇒   00,216=j  
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Em muitos casos, podemos nos deparar com cálculo de juros simples, usando o 
PRAZO MÉDIO e também a TAXA MÉDIA, sendo que: 
 
PRAZO MÉDIO: é aquele que, quando aplicado sobre várias aplicações dará como 
resultado, os mesmos juros que as aplicações em estudo dariam se fossem aplicadas so-
bre os seus respectivos prazos. 
 
 
TAXA MÉDIA: é aquela que, quando aplicada sobre várias aplicações dará como re-
sultado, os mesmos juros que as aplicações em estudo dariam se fossem aplicadas sobre 
as suas respectivas taxas de juros. 
 
1. Três capitais de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 foram aplicados às taxas de 

juros simples de 2%, 3% e 4% ao mês, por um período de 3 meses, 2 meses e 1 mês, 
respectivamente. Qual é o prazo médio para estas aplicações? 
Resolução 
Devemos calcular os juros de cada uma das aplicações 
C1 = 1.000,00 
i1 = 2% a.m 
n1 = 3 m 
 
C2 = 2.000,00 
i2 = 3% a.m 
n2 = 2 m 
 
C3 = 3.000,00 
i3 = 4% a.m 
n3 = 1 m 
 
O que queremos é encontrar um prazo (n) que seja único e que produza no final a 
mesma soma dos juros 300=totalj . Então vejamos: 

C1 = 1.000,00 
i1 = 2% a.m 
n1 = n 
 
C2 = 2.000,00 
i2 = 3% a.m 
n2 = n 
 
C3 = 3.000,00 
i3 = 4% a.m 
n3 = n 
 
 
Se os juros devem ser iguais neste prazo, então: 

mêsnnn 5,1
200

300
300200 =⇒=⇒=  ou 1 mês e 15 dias 

 
 
 

60
100

32000.1
1 =××=j  

120
100

23000.2
2 =××=j  

120
100

14000.3
3 =××=j  

Agora, somamos os juros 

321 jjjtotaljuro ++=  

12012060 ++=totalj  

300=totalj  

n
n

j 20
100

2000.1
1 =××=  

n
n

j 60
100

3000.2
2 =××=  

n
n

j 120
100

4000.3
3 =××=  

Agora, somamos os juros 

321 jjjtotaljuro ++=  

nnnj total 1206020 ++=  

nj total 200=  
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O raciocínio para o cálculo da TAXA MÉDIA é o mesmo que para PRAZO MÉ-
DIO, veja: 
 
2. Três capitais de R$ 1.000,00, R$ 2.000,00 e R$ 3.000,00 foram aplicados às taxas de 

juros simples de 2%, 3% e 4% ao mês, por um período de 3 meses, 2 meses e 1 mês, 
respectivamente. Qual é o taxa média para estas aplicações? 
Resolução 
Devemos calcular os juros de cada uma das aplicações 
C1 = 1.000,00 
i1 = 2% a.m 
n1 = 3 m 
 
C2 = 2.000,00 
i2 = 3% a.m 
n2 = 2 m 
 
C3 = 3.000,00 
i3 = 4% a.m 
n3 = 1 m 
 
 
O que queremos é encontrar uma taxa ( i ) que seja única e que produza no final a 
mesma soma dos juros 300=totalj . Então vejamos: 

C1 = 1.000,00 
i1 = i 
n1 = 3 m 
 
C2 = 2.000,00 
i2 = i 
n2 = 2 m 
 
C3 = 3.000,00 
i3 = i 
n3 = 1 m 
 
 
Se os juros devem ser iguais, então: 

maiii .%3
100

300
300100 =⇒=⇒=  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

60
100

32000.1
1 =××=j  

120
100

23000.2
2 =××=j  

120
100

14000.3
3 =××=j  

Agora, somamos os juros 

321 jjjtotaljuro ++=  

12012060 ++=totalj  

300=totalj  

i
i

j 30
100

3000.1
1 =××=  

i
i

j 40
100

2000.2
2 =××=  

i
i

j 30
100

1000.3
3 =××=  

Agora, somamos os juros 

321 jjjtotaljuro ++=  

iiij total 304030 ++=  

ij total 100=  
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EXERCÍCIOS 
 
 
 
Questão 01 
Determine os juros simples produzidos por um capital de R$ 3.250, 00 que foi aplicado 
durante 3 anos a uma taxa de 4% a.a. 
 
Questão 02 
Calcule os juros simples produzidos por um capital de R$ 6.000, 00 durante 3 meses a 
uma taxa de 2% a.m. 
 
Questão 03 
Calcule os juros simples produzidos por um capital de R$ 5.000, 00 durante 6 meses a 
uma taxa de 9% a.t. 
 
Questão 04 
Tomei emprestado a uma instituição financeira, a quantia de R$ 10.000, 00 pelo prazo 
de 1 ano e 3 meses. Quanto deverei pagar de juros simples, se a taxa contratada foi de 2, 
5% a.m? 

 
Questão 05 
Uma pessoa fez um empréstimo bancário no valor de R$ 10.000, 00 por 120 dias, a uma 
taxa de 3, 2% a.m. Calcule os juros simples pagos por essa pessoa. 
 
Questão 06 
Qual o capital que produziu R$ 3.120, 00 de juros simples, durante 5 anos, à taxa de 
12% ao ano? 
 
Questão 07 
Calcule o capital que, a 30% ao ano, durante 2 anos, rende R$ 2.400, 00 e juros simples. 
 
 
Questão 08 
Um comerciante pagou R$ 1.800, 00 de juros simples pelo empréstimo de certa quantia, 
durante 10 meses, a uma taxa de 3% ao mês. Calcule essa quantia. 
 
 
Questão 09 
Calcule o capital que, durante 2 meses à taxa de 6% ao ano, produz R$ 2.700, 00 de ju-
ros simples? 
 
Questão 10 
Calcule o capital que, empregado à taxa de 20% ao ano, durante um período de 40 dias, 
rendeu R$ 1.600, 00 de juros simples. 
 
Questão 11 
Calcule o capital que, durante 2 anos, empregado a uma taxa de 2, 5% ao mês, rendeu 
R$ 3.000, 00 de juros simples. 
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Questão 12 
Calcule o capital que, durante 3 meses, rendeu R$ 2.000, 00 de juros simples, a uma ta-
xa de 80% ao ano. 
 
Questão 13 
Uma pessoa pagou R$ 1.800, 00 de juros simples pelo empréstimo de certa quantia du-
rante 50 dias, a uma taxa de 5% ao mês. Calcule essa quantia. 
 
Questão 14 
Calcule a quantia que, empregada durante 6 meses, a uma taxa de 6% ao trimestre, ren-
deu R$ 1.200, 00 de juros simples. 
 
 
Questão 15 
Calcular a que taxa anual, foi empregado um capital de R$ 12.000, 00 que rendeu em 2 
anos, R$ 1.200, 00 de juros simples. 
 
Questão 16 
Calcular a taxa anual que foi empregado um capital de R$ 10.000, 00 para, em 4 anos, 
produzir R$ 6.000, 00 de juros simples. 
 
Questão 17 
A quantia de R$ 50.000, 00 aplicada durante 6 meses, rendeu R$ 7.500, 00 de juros 
simples. Determine a taxa mensal. 
 
Questão 18 
Calcule a taxa mensal que foi empregado um capital de R$ 12.500, 00 para, em 3 anos, 
produzir juros simples de R$ 1.500, 00. 
 
Questão 19 
Um capital de R$ 8.000, 00 empregado durante 3 meses, rendeu R$ 1.200, 00 de juros 
simples. Calcule a taxa trimestral.  
 
 
Questão 20 
A que taxa semestral foi empregado um capital de R$ 20.000, 00 para, em 2 anos, ren-
der R$ 4.000, 00 de juros simples? 
 
Questão 21 
Determine a taxa anual em que foi empregado um capital de R$ 12.000, 00, durante 27 
meses, para produzir R$ 2.430, 00 de juros simples. 
 
 
Questão 22 
A que taxa anual um capital de R$ 14.400, 00 durante 2 meses e 15 dias, renderia juros  
simples de R$ 3.300, 00? 
 
Questão 23 
Que taxa semestral corresponde uma taxa de 16% ao quadrimestre, em juros simples? 
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Questão 24 
Que taxa bimestral corresponde uma taxa de 12% ao trimestre no regime de juros sim-
ples?  
 
Questão 25 
Calcule o tempo em que esteve aplicado um capital de R$ 13.000, 00 a uma taxa de 9% 
ao ano, para render R$ 2.340, 00 de juros simples. 
 
Questão 26 
Em que tempo um capital de R$ 6.000, 00 empregado a uma taxa de 30% ao ano rendeu 
R$ 3.000, 00 de juros simples? 
 
Questão 27 
Um capital de R$ 2.880, 00 rendeu durante certo tempo R$ 6.000, 00 de juros no regime 
de capitalização simples, quando empregado a uma taxa de 2, 5% ao mês. Calcule esse 
período. 
 
Questão 28 
Calcule o montante produzido por R$ 30.000, 00 empregado à taxa de 6% ao ano, du-
rante 3 anos, no regime de capitalização simples. 
 
Questão 29 
Um capital de R$ 2.200, 00 foi aplicado, em juros simples, a uma taxa de 5% ao mês, 
durante 2 anos. Calcular o capital acumulado ao final desse período. 
 
Questão 30 
Um capital de R$ 10.000, 00 foi aplicado, em juros simples, à taxa de 3, 5% ao mês, du-
rante 6 meses. Calcule o montante produzido por esse capital 
 
Questão 31 

Emprestei certa quantia a %
3

2
 ao mês, no regime de capitalização simples, e recebi, de-

pois de 2 anos e 6 meses, a importância de R$ 6.000, 00. Calcule a quantia emprestada. 
 
Questão 32 
Depositei certa importância em um banco e recebi um montante de R$ 7.232, 00 no fim 
de 40 dias, a 4% ao ano, no regime de capitalização simples. Calcular os juros. 
 
Questão 33 
Um capital empregado durante 2 meses a uma taxa de 10% ao ano, resultou num mon-
tante de R$ 2.440, 00. Calcular o capital empregado, se tudo foi tratado no regime de 
capitalização simples. 
 
 
Questão 34 
Um capital empregado a uma taxa de 10% ao quadrimestre produziu um montante de 
R$ 3.200, 00. Calcular os juros produzidos por esse capital em dois anos de aplicação, 
no regime de capitalização simples. 
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Questão 35 

A que taxa um capital qualquer, em dois anos, produziria 
5

1
 do seu valor, no regime de 

juros simples. 
 
Questão 36 

A que taxa mensal, um capital qualquer, empregado durante 2 anos, rende 
5

3
 do seu va-

lor no regime de juros simples. 
 
Questão 37 
Em quanto tempo, um capital, no regime de juros simples, pode render a 12% ao ano, 

4

3
 do seu valor? 

 
Questão 38 
Em quanto tempo, no regime de juros simples, um capital empregado a 2, 5% ao mês, 

pode render 
4

3
 do seu valor? 

 
Questão 39 
Calcule a que taxa anual, um capital, no regime de capitalização simples, em 10 meses, 
rende 20% do seu valor. 
 
Questão 40 
Calcule a que taxa semestral, no regime de capitalização simples, um capital qualquer, 
aplicado durante 24 meses, rende 40% do seu valor. 
 
Questão 41 
Em quanto tempo, um capital, empregado a 36% ao ano, no regime de capitalização 
simples, dobra de valor? 
 
Questão 42 
Em quanto tempo, no regime de capitalização simples, um capital colocado a 24% ao 
ano, triplica de valor? 
 
Questão 43 
A que taxa, no regime de capitalização simples, devemos colocar certo capital, para que 
em, 8 anos, ele dobre de valor? 
 
Questão 44 
A que taxa bimestral, deve-se empregar um capital, para que, em 2 anos, o montante se-
ja igual ao quádruplo do capital, no regime de capitalização simples. 
 
Questão 45 
Calcular os juros produzidos pelos capitais de R$ 4.500, 00 empregado durante 40 dias; 
R$ 3.000, 00 durante 50 dias e R$ 5.000, 00 durante 30 dias à taxa de 6% ao ano. 
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Questão 46 
Uma pessoa possui três capitais de R$ 6.000, 00; de R$ 1.000, 00 e de R$ 800, 00 e os 
colocou à mesma taxa durante 9, 5 e 8 meses, respectivamente. Calcule o tempo que de-
veria ser empregada a soma desses capitais, para que os juros produzidos fosse igual à 
soma dos juros daqueles capitais nos prazos dados. 
 
 
Questão 47 
Três capitais de R$ 9.000, 00 cada um, e com vencimentos para um ano, a 8% ao ano, o 
primeiro; 10% ao ano o segundo e 9% ao ano, o terceiro foram empregados a render ju-
ros simples. Calcule os juros produzidos por esses capitais. 
 
 
Questão 48 
Os 32 de um capital foi empregado a 9% ao ano, durante 6 meses, e o restante a 12% 
ao ano, pelo mesmo prazo, tendo rendido um total de R$ 720, 00 de juros. Calcule o ca-
pital empregado. 
 
 
Questão 49 

Uma pessoa coloca 
5

2
 de seu capital a 6% ao ano e o resto a 5% ao ano, recebendo no 

final de um ano R$ 324, 00 de juros simples. Calcule esse capital. 
 
 
Questão 50 

Um comerciante empregou 
4

3
 do seu capital durante um ano, a 11% ao ano e o resto a 

10% ao ano pelo mesmo prazo. Calcule o capital empregado, sabendo que os juros fo-
ram de R$ 860, 00. 
 
 
Questão 51 

Calcule um capital, sabendo que 
3

1
 dele foi empregado a 7% ao ano e o restante a 9% 

ao ano e obteve-se um ganho anual de R$ 360, 00. 
 
Questão 52 

Uma pessoa coloca 
5

2
 do seu capital a uma taxa de 10% ao ano, durante 2 anos e o res-

tante a 5% ao ano durante 4 anos. Calcule esse capital, sabendo que os juros simples ob-
tidos, totalizaram R$ 2.000, 00. 
 
Questão 53 

Um comerciante coloca 
3

2
 de seu capital a 5% ao ano, durante 2 anos e o restante ele 

emprega durante um ano a uma taxa de 10% ao ano. Calcule esse capital, sabendo que 
os juros produzidos foram de R$ 900, 00. 
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Questão 54 
Qual o montante de uma aplicação de 5.400, 00 feita no período de 13 / 04 / 2000 até a 
data de 07 / 06 / 2000 se a taxa foi de 73% a.a e os juros foram calculados com prazos 
exatos? 
a) 5. 972, 00 
b) 5.994, 00 
c) 6.134, 00 
d) 6.172, 00 
e) 6.224, 00 
 
Questão 55 
Três capitais iguais são aplicados a uma mesma taxa de juros simples, um deles por três 
meses e os outros dois por seis meses. Qual o prazo único (prazo médio) que proporcio-
naria um mesmo total de juros das três aplicações reunidas sendo mantidos os mesmos 
capitais e as mesmas taxas? 
 
Questão 56 
Três capitais iguais são aplicados por prazos também iguais às taxas de juros simples 
mensais de 3%, 5% e 10%. Qual a taxa única (taxa média) que proporcionaria um mes-
mo total de juros das três aplicações reunidas sendo mantidos os mesmos capitais e pra-
zos? 
 
Questão 57 (CEF) 
Um capital foi aplicado a juros simples e, ao completar um período de 1 ano e 4 meses, 

produziu um montante equivalente a 
5

7
 de seu valor. A taxa mensal dessa aplicação foi: 

a) 2% 
b) 2,2% 
c) 2,5% 
d) 2,6% 
e) 2,8% 
 
Questão 58 (TTE) 
Calcule o montante, a ser pago após dois meses, de um empréstimo de R$ 1.800,00 rea-
lizado à taxa de juros simples de 5% ao mês. 
a) R$ 90,00 
b) R$ 180,00 
c) R$ 1.890,00 
d) R$ 1.980,00 
e) R$ 3.329,53 
 
Questão 59 (TTE) 
Uma empresa aplicou R$ 3.000,00 em um fundo que remunera à taxa de juros simples 
de 2,5% ao mês. A quantia de juros obtida nessa aplicação, após 7 meses, é: 
a) R$ 315,00 
b) R$ 329,53 
c) R$ 2.685,00 
d) R$ 3.315,00 
e) R$ 3.329,53 
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Questão 60 (TTE) 
O capital necessário para atingir um saldo de R$ 1.320,00, após 10 meses de aplicação, 
na conta de um banco que remunera seus correntistas a uma taxa de juros simples de 1% 
ao mês deve ser de: 
a) R$ 120,00 
b) R$ 125,00 
c) R$ 1.195,00 
d) R$ 1.200,00 
e) R$ 1.452,00 
 
Questão 61 (FDRH) 
Um aplicador investiu R$ 12.000,00 numa instituição financeira, num período de 6 me-
ses, à taxa de juros simples de 24% ao ano. O montante recebido foi de: 
a) 12.640,00 
b) 13.440,00 
c) 16.800,00 
d) 25.440,00 
e) 29.280,00 
 
Questão 62 (FDRH) 
Uma pessoa aplicou o valor de R$ 3.000,00 no mercado financeiro e, após 12 dias, re-
cebeu juros de R$ 72,00. A taxa de juros simples dessa aplicação foi de: 
a) 0,06% ao mês 
b) 0,06% ao dia 
c) 0,6% ao mês 
d) 0,6% ao dia 
e) 6% ao mês 
 
Questão 63 (TFC) 
Um capital é aplicado a juros simples à taxa de 4% ao mês por 45 dias. Calcule os juros 
como porcentagem do capital aplicado. 
a) 4%  b) 4,5% c) 5%  d) 6%  e) 6,12% 
 
 
Questão 64 (TRF) 
Um capital de R$ 5.500,00 foi aplicado a juros simples e ao final de 1 ano e 8 meses foi 
retirado o montante de R$ 7.040,00. A taxa mensal dessa aplicação era de: 
a) 1,8% b) 1,7% c) 1,6% d) 1,5% e) 1,4% 
 
 
Questão 65 (PETROBRÁS / 2008) 

Se um capital for igual a 
3

2
 do montante e o prazo de aplicação for de 2 anos, qual será 

a taxa de juros simples considerada? 
a) 25% a.a 
b) 25% a.m 
c) 16,67% a.a 
d) 16,67% a.m 
e) 1,04% a.m 
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Questão 66 (PETROBRÁS / 2008) 
Calcule o prazo, em meses, de uma aplicação de R$ 20.000,00 que propiciou juros sim-
ples de R$ 9.240,00 à taxa de 26,4% ao ano. 
a) 21  b) 12  c) 5  d) 4,41  e) 1,75 
 
 
Questão 67 (AFRF) 
Os capitais de R$ 2.500,00, R$ 3.500,00, R$ 4.000,00 e R$ 3.000,00 são aplicados a 
juros simples durante o mesmo prazo, às taxas mensais de 6%, 4%, 3% e 1,5%, respec-
tivamente. Obtenha a taxa média mensal de aplicação destes capitais. 
a) 2,9%  b) 3%  c) 3,138%  d) 3,25%  e) 3,5% 
 
 
Questão 68 (CEF) 
O capital que, aplicado durante 10 meses a juros simples de 12% a.a, produz um mon-
tante de R$ 19.668,00, é igual a: 
a) 16.350,00 
b) 17.880,00 
c) 18.750,00 
d) 18.980,00 
e) 19.535,00 
 
Questão 69 (CEF) 
Qualquer capital aplicado a juros simples, à taxa de 50% a.a, será quadruplicado num 
prazo de: 
a) 78 meses 
b) 72 meses 
c) 66 meses 
d) 60 meses 
e) 48 meses 
 
Questão 70 
Para comprar um tênis de R$ 70,00, Renato deu um cheque pré-datado para 30 dias no 
valor de R$ 74,20. A taxa de juros cobrada pela loja foi de: 
a) 0,6% b) 4,2% c) 6,0% d) 42%  e) 60% 
 
 
Questão 71 
Um capital de R$ 4.320, 00 investido na data de 10 / 04 / 2001, foi aplicado à taxa de 
36, 5% a. a, rendendo juros de R$ 432, 00. Considerando os juros exatos, qual a data do 
final desta aplicação? 
a) 16 / 07 / 2001 
b) 17 / 07 / 2001 
c) 18 / 07 / 2001 
d) 19 / 07 / 2001 
e) 20 / 07 / 2001 
 
 
 
 


