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JUROS SIMPLES E COMPOSTOS 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Semana 24 – Atividades 

 
01. (Mackenzie) Maria fez um empréstimo bancário a juros compostos de 5% ao mês. Alguns meses 

após ela quitou a sua dívida, toda de uma só vez, pagando ao banco a quantia de R$10.584,00. 
 
Se Maria tivesse pago a sua dívida dois meses antes, ela teria pago ao banco a quantia de  
a) R$ 10.200,00    
b) R$ 9.800,00    
c) R$ 9.600,00    
d) R$ 9.200,00    
e) R$ 9.000,00    

 
02. (Fgv) Um capital de R$10.000,00, aplicado a juro composto de 1,5% ao mês, será resgatado ao final 

de 1 ano e 8 meses no montante, em reais, aproximadamente igual a 
 
Dado: 
 
x 10x  

0,8500 0,197 

0,9850 0,860 

0,9985 0,985 

1,0015 1,015 

1,0150 1,160 

1,1500 4,045 

  
a) 11.605,00.    
b) 12.986,00.    
c) 13.456,00.    
d) 13.895,00.    
e) 14.216,00.    

 
03. (Uesc) Não sendo paga quantia alguma relativa a um empréstimo feito por uma pessoa, serão a ele 

incorporados juros compostos de 2,5% a.m. 
 
Assim, o montante desse empréstimo, considerado mês a mês, crescerá de um termo para o 
seguinte conforme a multiplicação do fator 
a) 0,25.    
b) 1,025.    
c) 1,205.    
d) 10,25.    
e) 12,05.    

 



A impressão deste material não é obrigatória. 

04. (Fgv) Sandra fez uma aplicação financeira, comprando um título público que lhe proporcionou, após 
um ano, um montante de R$ 10 000,00.  
 
A taxa de juros da aplicação foi de 10% ao ano. Podemos concluir que o juro auferido na aplicação 
foi:  
a) R$ 1 000,00    
b) R$ 1 009,09    
c) R$ 900,00    
d) R$ 909,09    
e) R$ 800,00    

 
05. (Uepg) Marcelo tinha um capital de R$ 5.000,00. Parte desse capital ele aplicou no banco A, por um 

ano, à taxa de juros simples de 2% ao mês, obtendo R$ 360,00 de juros. O restante aplicou no 
banco B, também pelo período de 1 ano, à taxa de juros simples de 20% ao ano.  
 
Com base nesses dados, assinale o que for correto.  
01) No banco B ele aplicou menos de R$ 3.000,00.    
02) Marcelo obteve um montante de R$ 6.060,00 referente às duas aplicações. 
04) A aplicação no banco B rendeu R$ 700,00 de juros. 
08) Ele aplicou no banco A 20% de seu capital.    

 
06. (Ufpe) Um capital é aplicado a uma taxa anual de juros compostos e rende um montante de  

R$ 15.200,00 em 3 anos, e um montante de R$ 17.490,00 em 4 anos. Indique o valor inteiro mais 
próximo da taxa percentual e anual de juros. 

 


