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DESCONTOS SIMPLES 
 
 
 

Desconto, como diz o próprio nome é um abatimento, uma redução que uma 
pessoa ganha ao pagar um contrato de compra ou um empréstimo, antes do vencimento 
estipulado. 
 As operações de desconto são feitas com os títulos de crédito usados nos meios 
comerciais e bancários, como os cheques, notas promissórias, duplicatas e as letras de 
câmbio. 

Assim, desconto é a quantia a ser abatida do valor nominal, ou seja, é a diferença 
entre o valor nominal e o valor atual, que é o valor recebido no momento da transação. 
O credor recebe portanto, o valor líquido, que é essa diferença.  

 
Observe então que matematicamente, podemos escrever que ANd −= , onde: 
• d é o desconto 
• N é o valor nominal (isto é, o valor que foi escrito no momento da assinatura 

do contrato, da duplicata, etc. 
• A é o valor atual (ou seja, o valor a ser pago no momento atual) 
 

 O desconto pode ser feito considerando-se como capital o valor nominal ou o 
valor atual. No primeiro caso, é denominado desconto comercial, ou por fora, e no se-
gundo desconto racional ou por dentro. 
 
DESCONTO “POR DENTRO” OU DESCONTO RACIONAL:  
É aquele onde a referência para o cálculo percentual do desconto é o valor líquido, isto 
é, sobre o valor atual.  
Assim, para se obter o valor atual, faremos:  
 
Se o desconto racional (dr) é calculado sobre o valor atual, então basta multiplicar o va-
lor atual (Ar) pela taxa de desconto ( i ) e depois pelo período de tempo que se deseja 
reduzir (n), assim: 
 

 niAd rr ⋅⋅=  
 

E como já sabemos que o desconto nada mais é que a diferença entre o valor nominal e 
o valor atual ANd −= , temos que: 
 

rr ANd −=    ⇒  rr ANniA −=⋅⋅    ⇒   NAniA rr =+⋅⋅  (colocamos Ar em evidên-

cia)  NniAr =+ )1(   ou  NniAr =+ )1(  
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N
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que é a fórmula que vamos usar para calcular o valor atual racional 
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DESCONTO “POR FORA” OU DESCONTO COMERCIAL:  
É aquele onde a referência para o cálculo percentual do desconto é o valor nominal. 
Faremos um raciocínio semelhante, veja: 
Se o desconto comercial (dc) é calculado sobre o valor nominal, então basta multiplicar 
o valor nominal (Nc) pela taxa de desconto ( i ) e depois pelo período de tempo que se 
deseja reduzir (n), assim: 
 

 niNd cc ⋅⋅=  

 
E como já sabemos que o desconto nada mais é que a diferença entre o valor nominal e 
o valor atual ANd −= , temos que: 
 

ANd cc −=    ⇒  ANniN cc −=⋅⋅    ⇒   niNNA cc ⋅⋅−=  (colocamos Nc em evi-

dência), temos que: 
 

 )1( niNA c −=     

 
que é a fórmula que vamos usar para calcular o valor atual comercial 
 
 
 
Exemplos: 
1. Um título com valor nominal de R$ 3.200, 00 foi resgatado dois meses antes do seu 

vencimento, com um desconto racional simples à taxa de 30% a.m. De quanto foi o 
valor pago pelo título? 

 
Resolução 

6,1

200.3

6,01

200.3

23,01

200.3
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+
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=⇒

⋅+
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ni

N
A    ⇒   00,000.2=rA  

 
 
 
2. Qual é o valor do desconto bancário (comercial) sofrido por uma nota promissória 

no valor de R$ 3.000, 00, à taxa de 8% a.m, 3 meses antes do seu vencimento? 
 

Resolução 
Primeiro calculamos o valor atual comercial 

76,0000.3)308,01(000.3)1( ⋅=⋅−⋅=⋅−⋅= niNAc  

00,280.2=cA  

 
E finalmente, calculamos o valor do desconto 

00,720280.2000.3 =⇒−=−= cc dANd  
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EXERCÍCIOS 
 

 
Questão 01 
Qual o valor do desconto por dentro sofrido por uma nota promissória de R$ 4.160, 00, 
descontada 8 meses antes do seu vencimento, à taxa de 6% a.m? 
a) R$ 166, 40 
b) R$ 164, 00 
c) R$ 160, 00 
d) R$ 146, 60 
e) R$ 140, 00 
 
Questão 02 
A que taxa anual, um título de R$ 2.000, 00 dá um desconto por fora igual a R$ 400, 00 
se for antecipado em 6 meses? 
a) 40% b) 30%  c) 20%  d) 10%  e)5% 
 
 
Questão 03 (TTE) 
Um banco desconta títulos de seus clientes a uma taxa de desconto bancário simples de 
3% ao mês. Assinale o valor do desconto recebido pelo banco, ao descontar duplicatas 
de uma empresa no valor de R$ 2.000,00, trinta dias antes do vencimento. 
a) R$ 58,25 
b) R$ 60,00 
c) R$ 200,00 
d) R$ 1.940,00 
e) R$ 1.941,75 
 
Questão 04 (TTE) 
Uma empresa descontou duplicatas, junto a um banco, 2 meses antes do vencimento, a 
uma taxa de desconto bancário simples de 4% ao mês. O valor de resgate das duplicatas, 
na data do vencimento, totalizaria R$ 2.268,00. O valor atual dos títulos ou principal 
recebido pela empresa foi de: 
a) R$ 181,44 
b) R$ 2.086,60 
c) R$ 2.096,89 
d) R$ 2.116,00 
e) R$ 2.465,22 
 
Questão 05 (FDRH) 
Uma nota promissória no valor de R$ 5.300,00 foi comprada, numa instituição financei-
ra, por R$ 5.000,00. Se a taxa de juros simples exigida pelo banco foi de 18% ao ano, 
sob o critério do desconto racional, então o vencimento dessa NP era de: 
a) 2 meses 
b) 2 anos 
c) 3 meses 
d) 3 anos 
e) 4 meses 
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Questão 06 (FDRH) 
Uma empresa é devedora, em um banco, de dois títulos de crédito, um de R$ 1.000,00 
vencível em 2 meses e outro de R$ 3.000,00 vencível em 6 meses. O banco, cuja taxa de 
juros é de 12% ao ano, aceita a liquidação da dívida em um único pagamento vencível 
em 8 meses. Adotando o critério de desconto comercial simples, o valor desse pagamen-
to, em reais, é: 
a) 3.680,60 
b) 3.800,00 
c) 4.130,43 
d) 4.500,80 
e) 5.000,00 
 
Questão 07 (BACEN) 
Um título deve sofrer um desconto comercial simples de R$ 560,00 três meses antes do 
seu vencimento. Todavia, uma negociação levou à troca do desconto comercial por um 
desconto racional simples. Calcule o novo desconto, considerando a taxa de 4% a.m. 
a) 500,00 b) 540,00 c) 560,00 d) 600,00 e) 620,00 
 
 
Questão 08 (PETROBRÁS / 2008) 
Uma empresa descontou um título com valor nominal igual a R$ 12.000,00 quatro me-
ses antes do seu vencimento, mediante uma taxa de desconto comercial simples igual a 
3% ao mês. Sabendo que a empresa pagará ainda uma tarifa de 8% sobre o valor nomi-
nal, a empresa receberá, em reais: 
a) 12.000,00 
b) 10.000,00 
c)   9.600,00 
d)   9.200,00 
e)   9.000,00 
 
Questão 09 (PETROBRÁS / 2008) 
A fim de antecipar o recebimento de cheques pré-datados, um lojista paga 2,5% a.m de 
desconto comercial simples. Em março, ele fez uma promoção de pagar somente depois 
do dia das mães e recebeu um total de R$ 120.000,00 em cheques pré-datados, com data 
de vencimento para 2 meses depois. Nesta situação, ele pagará, em reais, um desconto 
total de: 
a) 4.000,00 
b) 4.500,00 
c) 5.000,00 
d) 5.200,00 
e) 6.000,00 
 
Questão 10 (ESAF – AFC) 
Considere três títulos de valores nominais iguais a R$ 5.000,00, R$ 3.000,00 e R$ 
2.000,00. Os prazos e as taxas de desconto bancário simples são, respectivamente, três 
meses a 6% ao mês, quatro meses a 9% ao mês e dois meses a 60% ao ano. Desse mo-
do, o valor mais próximo da taxa média mensal de desconto é igual a: 
a) 7,00% b) 6,00% c) 6,67% d) 7,50% e) 8,00% 
 
 


