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JUROS SIMPLES 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. (Fac. Albert Einstein - Medicina) Um produto foi comprado em 2  parcelas, a primeira à vista e a 

segunda após 3 meses, de maneira que, sobre o saldo devedor, incidiram juros simples de 2%  ao 
mês. Se o valor das 2  parcelas foi o mesmo, em relação ao preço do produto à vista, cada parcela 
corresponde à  

a) 51

101
    

b) 53

103
    

c) 55

105
    

d) 57

107
    

 
02. (Uefs-adaptada) Os capitais 1T  e 2T  colocados a  75% a.a. juros simples ,  em 8  meses, e a 

 5% a.m. juros simples ,  em 6  meses, respectivamente, rendem juros iguais. Sabendo-se que a 
diferença entre eles é de R$ 1.600,00, é correto afirmar que o menor dos capitais é de  
a) R$ 1.200,00.     
b) R$ 1.600,00.     
c) R$ 2.400,00.     
d) R$ 3.200,00.     
e) R$ 4.000,00.     

 
03. (Unisc) A função f  que representa o valor a ser pago após um desconto de 21%  sobre o valor x  de 

um produto é  
a) f(x) x 21      
b) f(x) 0,79x     
c) f(x) 1,21x     
d) f(x) 21x      
e) f(x) 1,021x     

 
04. (G1 - ifsc) 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.     
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05. (Uerj) Na compra de um fogão, os clientes podem optar por uma das seguintes formas de 
pagamento: 
– à vista, no valor de R$ 860,00;  
– em duas parcelas fixas de R$ 460,00,  sendo a primeira paga no ato da compra e a segunda 30 dias 
depois. 
 
A taxa de juros mensal para pagamentos não efetuados no ato da compra é de:  
a) 10%     
b) 12%     
c) 15%     
d) 18%     

 
06. (Uepg) Os capitais 1C R$ 2.000,00  e 2C R$ 1.500,00  são aplicados a juros simples de 1%  ao mês e 

18%  ao ano, respectivamente, durante t  meses. Após esse tempo, a soma dos montantes 
produzidos pelas duas aplicações é de R$ 3.840,00.  Nesse contexto, assinale o que for correto.  
01. O tempo t  de aplicação é superior a 6  meses.    
02. O montante produzido por 2C  é R$ 1.980,00.     
04. 1C  rendeu R$ 160,00  de juros.    
08. O tempo t  de aplicação é de 270  dias.    


