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JUROS SIMPLES 9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 08 – Atividades 

 
01. (USF - 2017) Um senhor depositou R$ 1.200,00  na aplicação financeira A  e R$ 1.300,00  na aplicação 

financeira B,  em regime de juros simples. As aplicações estão no mesmo banco, com a mesma taxa 
de juros e durante o mesmo período de tempo.  

 
Sabendo que ao final do período de capitalização as duas aplicações, juntas, renderam R$ 800,00,  
calcule quanto rendeu cada uma delas.  

 
02. (EBMSP - 2017) Há nos dias atuais uma confusão entre o que é ser e ter. Nunca o ser humano teve 

tanto acesso a bens materiais, mas isso não o fez mais feliz. Pesquisas já mostraram que a felicidade 
tem um componente material, porém só até determinado ponto, até que as necessidades básicas 
sejam supridas, principalmente, as necessidades do grupo social em que se vive. Uma vez que isso é 
atendido a felicidade não cresce mais proporcionalmente. 
É fato que hoje se consome muito mais do que se precisa e quando esse consumismo vai a um grau 
máximo pode resultar em transtornos na vida financeira e familiar sendo a compulsão por compras 
um mal que acomete cerca de seis milhões de brasileiros.  

 
Uma pessoa recebeu a fatura mensal do cartão de crédito com valor total a pagar igual a V  reais, 
tendo optado por pagar a taxa mínima de 10%  desse valor, mesmo sabendo que pagaria, no mês 
subsequente, uma taxa de 20%  sobre o saldo devedor.  

 
Com base nesses dados e sabendo que o valor mínimo relativo à fatura do mês subsequente – segunda 
fatura – foi igual a R$ 216,00,  calcule o valor a ser pago no próximo mês – terceira fatura – para quitar 
o saldo devedor.  

 
03. (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.     

 
04. (UERJ - 2016) 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%     

 


