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JUROS SIMPLES E COMPOSTOS 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Semana 25 – Atividades 

 
01. (G1 - ifce) 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.    

 
02. (Uemg) Joaquim, um jovem empreendedor, estuda duas possibilidades para investir R$ 10.000,00.  A 

primeira opção é aplicar durante meio ano a uma taxa de juros simples de 0,5% a.m.  e a segunda, 
aplicar o mesmo montante a uma taxa de juros compostos.  
Assinale a alternativa que apresenta a taxa de juros compostos ao mês para que, com a mesma 
duração e com o mesmo montante inicial, Joaquim obtenha o mesmo rendimento da primeira 
possibilidade: 
 

Dados: 5 66 61,18 102797 10 ; 1,03 1004939 10      
 
a) 2,797% a.m.     
b) 1,555% a.m.     
c) 0,352% a.m.     
d) 0,4939% a.m.     

 
03. (Ufpr) Alexandre pegou dois empréstimos com seus familiares, totalizando R$ 20.000,00.  Ele 

combinou pagar juros simples de 8%  ao ano em um dos empréstimos e de 5%  ao ano no outro. 
Após um ano nada foi pago, e por isso sua dívida aumentou de R$ 20.000,00  para R$ 21.405,00.  
 
Quanto foi tomado emprestado de cada familiar?   
a) R$ 2.600,00  e R$ 17.400,00.     
b) R$ 4.000,00  e R$ 16.000,00.     
c) R$ 6.500,00  e R$ 13.500,00.     
d) R$ 7.700,00  e R$ 12.300,00.     
e) R$ 8.200,00  e R$ 11.800,00.     

 
04. (G1 - ifsc) 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.     
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05. (Upe-ssa 3) Patrícia aplicou, num investimento bancário, determinado capital que, no regime de juro 
composto, durante um ano e seis meses, à taxa de 8%  ao mês, gerou um juro de R$ 11.960,00.  Qual 

é o capital aplicado por ela nesse investimento? Utilize 18(1,08) 3,99.   
a) R$ 3.800,00     
b) R$ 4.000,00     
c) R$ 4.600,00     
d) R$ 5.000,00     
e) R$ 5.200,00     

 
06. (Uepg) 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. 


