
A impressão deste material não é obrigatória. 

COMPOSTOS 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Semana 23 – Atividades 

 

01. (Uerj) Um capital de C  reais foi investido a juros compostos de 10%  ao mês e gerou, em três 
meses, um montante de R$ 53.240,00.  
 

Calcule o valor, em reais, do capital inicial C.  
 
02. (Ufjf-pism 1 - Adaptada) Um capital de R$ 1.000,00  aplicado no sistema de juros compostos a uma 

taxa de 10%  ao mês, gera, após n  meses, o montante (que é o juro mais o capital inicial) é dado 
pela fórmula abaixo: 

n
1

M(n) 1.000 1
10

   
 

 

Qual o valor do montante após 2  meses? 
 
03. (G1 - ifal) 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.    

 
04. (Espm) Em todos os dias 10  dos meses de janeiro, fevereiro e março de um certo ano, o Sr. João 

aplicou a mesma quantia de R$ 1.000,00  à taxa de juros compostos de 10%  ao mês. Podemos 
concluir que o montante dessa aplicação no dia 10 de abril desse mesmo ano foi de:  
a) R$ 4.203,00     
b) R$ 3.641,00     
c) R$ 4.015,00     
d) R$ 3.135,00     
e) R$ 3.968,00     

 
05. (Upe-ssa 3) Mariana fez um empréstimo à base de juros compostos, num banco que cobra 10%  ao 

mês. Ao final de 180 dias, o montante a ser pago por ela será de R$ 9.000,00.  Com o dinheiro do 
empréstimo, Mariana realizou alguns pagamentos chegando a sua casa com R$ 1.250,00.  Quanto ela 
gastou, aproximadamente, com os pagamentos? 
 

Adote 6(1, 1) 1,8   
 

a) R$ 1.333,00     
b) R$ 2.755,00     
c) R$ 3.260,00     
d) R$ 3.750,00     
e) R$ 4.500,00     

 
06. (Fgv) Ao aplicar hoje 100  mil reais a juros compostos a uma taxa de juros anual positiva, Jaime 

receberá 60  mil reais daqui a um ano e 55  mil reais daqui a dois anos. 
 

Se a mesma aplicação fosse feita por dois anos a juros compostos e à mesma taxa anterior, Jaime 
receberia:  
a) 127  mil reais.     
b) 118  mil reais.    
c) 121 mil reais.    
d) 115  mil reais.    
e) 124  mil reais.    


