
 

 

Tarefa Mínima 11 – 9º Ano – Matemática 

Prof. Roberta 
 
01. (Ufc 1999) José emprestou R$ 500,00 a João por 5 meses, no sistema de juros simples, a uma taxa de 

juros fixa e mensal. Se no final dos 5 meses José recebeu um total de R$ 600,00, então a taxa fixa mensal 
aplicada foi de:  
a) 0,2%.    
b) 0,4%.    

c) 2%.    
d) 4%.    

e) 6%.    
  
02. (Fgv 2002)  Um capital aplicado a juros simples, à taxa de 2,5% ao mês, triplica em:  

a) 75 meses    

b) 80 meses    
c) 85 meses    
d) 90 meses    
e) 95 meses    

  
03. (G1 - cftmg 2004)  Chiquinho aplicou a quantia de R$ 500,00 a juros simples durante 6 meses. A taxa de 

aplicação foi de 5% ao mês. O montante obtido foi:  

a) R$ 650,00    
b) R$ 700,00    
c) R$ 750,00    
d) R$ 800,00    

  
04. (Pucmg 2006)  Em 05 de agosto de 2004, aproveitando a possibilidade de desconto no benefício, certo 

aposentado contraiu um empréstimo de R$ 12.000,00 à taxa de juros simples de 2% ao mês. Se nenhuma 

parcela desse empréstimo foi descontada, o saldo devedor em 5 de dezembro de 2005 era de, 
aproximadamente:  
a) R$ 15.250,00    
b) R$ 15.840,00     
c) R$ 16.160,00    
d) R$ 16.720,00    

  
05. (Ufsm 2008)  Para custear seus estudos em um curso de culinária, um aluno conseguiu um empréstimo 

no valor de R$ 1.000,00 pelo qual pagará, após 4 meses, uma única parcela de R$ 1.280,00. Portanto, a 
taxa anual de juros simples desse empréstimo é de  
a) 84%    
b) 96%    

c) 184%    

d) 196%    
e) 336%    

  
06. (G1 - ifce 2019)  Certo capital foi aplicado a uma taxa de juros simples de 3%  ao mês. Considerando o 

mês comercial (30 dias), o montante será o triplo do valor inicial ao final de   

a) 4 anos, 4 meses e 20 dias.    
b) 5 anos, 10 meses e 10 dias.     
c) 4 anos, 5 meses e 5 dias.     
d) 5 anos, 6 meses e 20 dias.     
e) 3 anos, 10 meses e 5 dias.    
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07. (G1 - cftmg 2018)  O gerente de um banco apresentou a um cliente, interessado em investir determinada 

quantia de dinheiro, quatro opções, conforme descritas no quadro abaixo. 
 

Opção de 
investimento 

Regime de 
Capitalização 

Prazo 
(meses) 

Taxa 
(a.m.) 

1 composto 2 2,0%  

2 composto 3 1,5%  

3 simples 4 2,0%  

4 simples 5 1,5%  

 
A opção que proporcionará um maior rendimento ao cliente, considerando-se os prazos e taxas fixados pelo 

banco, será a  
a) 1.     

b) 2.     

c) 3.     

d) 4.     

  
08. (G1 - ifsc 2017)  Segundo dados do IBGE (Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística), o rendimento 

médio mensal das famílias catarinenses é R$ 1.368,00. 

Considerando-se que uma família pegou um empréstimo no valor de 30%  de sua renda média mensal e 

vai pagar este empréstimo a uma taxa de juros compostos de 2%  ao mês, quanto essa família pegou 

emprestado e qual o valor que a família irá pagar (montante final) se saldar essa dívida em 2  meses?  

a) Pegou emprestado R$ 407,40  e pagará, ao final de 2  meses, R$ 423,86.     

b) Pegou emprestado R$ 410,40  e pagará, ao final de 2  meses, R$ 425,94.     

c) Pegou emprestado R$ 409,40  e pagará, ao final de 2  meses, R$ 424,90.    

d) Pegou emprestado R$ 409,40  e pagará, ao final de 2  meses, R$ 425,94.     

e) Pegou emprestado R$ 410,40  e pagará, ao final de 2  meses, R$ 426,98.    

  
09. (G1 - ifsc 2017)  Analise as seguintes situações: 

 
1. Seu João fez um empréstimo de R$ 1.000,00,  no Banco A, a uma taxa de juros simples; após 4  

meses, pagou um montante de R$ 1.320,00  e quitou sua dívida. 

2. Dona Maria fez um empréstimo de R$ 1.200,00,  no Banco B, a uma taxa de juros simples; após 5  

meses, pagou um montante de R$ 1.800,00  e quitou a dívida. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 

A taxa mensal de juros simples cobrada pelo Banco A e pelo Banco B, respectivamente, é:  
a) 8% a.m. e 10% a.m.    

b) 18% a.m. e 13% a.m.    

c) 6,4% a.m.  e 12,5% a.m.    

d) 13% a.m. e 18% a.m.    

e) 10% a.m. e 8% a.m.    

  

10. (G1 - ifal 2016)  Em 2000, certo país da América Latina pediu um empréstimo de 1 milhão de dólares ao 
FMI (Fundo Monetário Internacional) para pagar em 100 anos. Porém, por problemas políticos e de 
corrupção, nada foi pago até hoje e a dívida foi sendo “rolada” com a taxação de juros compostos de 8,5%  

ao ano. Determine o valor da dívida no corrente ano de 2015, em dólar. Considere 5(1,085) 1,5.   

a) 1,2 milhões.    
b) 2,2 milhões.    
c) 3,375 milhões.    
d) 1,47 milhões.    
e) 2 milhões.    

 

11. (Enem PPL 2018)  Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento na 
compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. 
 

Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em três 
lojas diferentes. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, no caso 
de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas são cobrados juros simples sobre o valor a ser 
financiado, e a duração do financiamento é de um ano. O rapaz escolherá a loja em que o total, em real, a 

ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. 
 



Exercícios Complementares 
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Loja 

Valor oferecido 

pelo carro usado 
(R$) 

Valor do carro novo 

(R$) 

Percentual de juros 

(%) 

A 13.500,00  28.500,00  18  ao ano 

B 13.000,00  27.000,00  20  ao ano 

C 12.000,00  26.500,00  19  ao ano 

 
A quantia a ser desembolsada pelo rapaz, em real, será  
a) 14.000.    

b) 15.000.    

c) 16.800.    

d) 17.255.    

e) 17.700.    

 
12. (Uece 2017)  Bruno fez um empréstimo de R$ 1.000,00  a juros simples mensais de 10%.  Dois meses 

após, pagou R$ 700,00  e um mês depois desse pagamento, liquidou o débito. Este último pagamento, 

para liquidação do débito, foi de  
a) R$ 550,00.     

b) R$ 460,00.    

c) R$ 490,00.    

d) R$ 540,00.     

  
13. (G1 - cftmg 2016)  O pagamento de uma televisão foi feito, sem entrada, em 5  parcelas mensais iguais, 

corrigidas a juros simples pela taxa de 0,7%  ao mês. Dessa forma, no final do período, o valor total pago, 

em percentual, será maior do que o inicial em  
a) 2,1.     

b) 3,5.     

c) 4,2.    

d) 7,3.     

 
14. (Uepg 2016)  Paulo tem a quantia de R$ 8.000,00  para aplicar durante quatro meses. Consultando três 

bancos, recebeu as seguintes propostas de investimento. Analise as propostas e assinale o que for correto.  
 
Proposta I: taxa de 15%  ao ano de juros simples.  

Proposta II: taxa de 0,04%  ao dia de juros simples.  

Proposta III: resgate de R$ 8.416,00  no final do período de 4  meses.  

01) A proposta I renderá mais de R$ 300,00  de juros.    

02) A proposta II vai produzir um montante superior a R$ 8.400,00.     

04) A proposta II renderá menos que a proposta III.    
08) Se optar pela proposta III, Paulo terá aplicado seu dinheiro a uma taxa de juros simples igual a 6%  ao 

semestre.    

 

 
 
 


