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JUROS COMPOSTOS 9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 09 – Atividades 

 
01. (ENEM - PPL 2018)  Um rapaz possui um carro usado e deseja utilizá-lo como parte do pagamento 

na compra de um carro novo. Ele sabe que, mesmo assim, terá que financiar parte do valor da compra. 
 

Depois de escolher o modelo desejado, o rapaz faz uma pesquisa sobre as condições de compra em 
três lojas diferentes. Em cada uma, é informado sobre o valor que a loja pagaria por seu carro usado, 
no caso de a compra ser feita na própria loja. Nas três lojas são cobrados juros simples sobre o valor 
a ser financiado, e a duração do financiamento é de um ano. O rapaz escolherá a loja em que o total, 
em real, a ser desembolsado será menor. O quadro resume o resultado da pesquisa. 

 

Loja 
Valor oferecido pelo 

carro usado (R$) 
Valor do carro 

novo (R$) 
Percentual de 

juros (%) 

A 13.500,00  28.500,00  18  ao ano 

B 13.000,00  27.000,00  20  ao ano 

C 12.000,00  26.500,00  19  ao ano 

 
A quantia a ser desembolsada pelo rapaz, em real, será  
a) 14.000.     
b) 15.000.     
c) 16.800.     
d) 17.255.     
e) 17.700.     

 
02. (UFU - 2018)  Um comerciante está negociando o valor V  da venda à vista de uma mercadoria que 

foi adquirida com seu fornecedor um mês antes por R$ 1.000,00  com 4  meses de prazo para 
pagamento (sem pagar juros). Sabe-se que o comerciante aplica esse valor V  à taxa de 2%  de juros 
(compostos) ao mês para viabilizar o pagamento futuro da mercadoria. 
Para que a atualização do valor associado à venda dessa mercadoria forneça, na data do pagamento 
do fornecedor, um lucro líquido de R$ 200,00,  a venda à vista deve ser de 
 
Observação: use a aproximação 1,0612  para 3(1,02)  e, ao expressar um valor monetário, faça o 
arredondamento na segunda casa decimal, considerando unidades inteiras de centavos.  
a) R$ 942,33.     
b) R$ 1.130,80.     
c) R$ 1.232,89.     
d) R$ 1.108,62.     

 
03. (UERJ - 2017)  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.   
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04. (FGV - 2017)  Como resultado de um processo ganho na justiça, Hélio deveria ter recebido, no início 

de 2006, a quantia de R$ 4.000,00  da empresa Alfa. No mesmo período (início de 2006), Hélio devia 
R$ 1.000,00  em sua fatura de cartão de crédito. Nenhuma dessas quantias foi quitada à época.  

 

Para atualizar (corrigir) valores monetários ao longo do tempo, pode-se utilizar o regime de 
capitalização de juros compostos. É válida a seguinte relação matemática: 

nM C (1 i) ,    em que 
 

M  é o montante; C  é o capital; i  é a taxa de juros e n  é o número de períodos de capitalização. Por 
exemplo, aplicando-se o capital de R$ 1.000,00  à taxa de 5,00%  ao mês, por um mês, obtém-se o 
montante de R$ 1.050,00.  
 

A tabela abaixo contém valores para o termo  n1 i ,  para i  e n  selecionados. 
 

n  (meses) 

i(%) meses)  1 12  108  120  132  

1,00  1,0100  1,1268  2,9289  3,3004  3,7190  

2,00  1,0200  1,2682  8,4883  10,7652  13,6528  

3,00  1,0300  1,4258  24,3456  34,7110  49,4886  

4,00  1,0400  1,6010  69,1195  110,6626  177,1743  

5,00  1,0500  1,7959  194,2872  348,9120  626,5958  

 
Utilize as informações do enunciado para responder às seguintes questões: 
a) Suponha que a taxa de juro utilizada para atualizar o valor que Hélio tem a receber da empresa 

Alfa seja igual a 1,00%  ao mês. Qual será o valor que a empresa Alfa deverá pagar a Hélio no início 
de 2016, ou seja, após exatos 10  anos? 

b) Suponha que a taxa de juro utilizada para atualizar a dívida da fatura de cartão de crédito seja 
igual a 4,00%  ao mês. No início de 2016, ou seja, após exatos 10  anos, qual é o valor atualizado 
dessa dívida de Hélio? 

c) Suponha que Hélio receba da empresa Alfa, no início de 2016, o valor devido. Quanto, no máximo, 
poderia ter sido a dívida de Hélio em sua fatura de cartão de crédito, em valores do início de 2006, 
de forma que ele pudesse quitá-la, no início de 2016, com o valor recebido da empresa Alfa? 

 
Nota: taxa de juro utilizada para atualizar: 
– o valor recebido por Hélio da empresa Alfa: 1,00%  ao mês. 
– a dívida da fatura de cartão de crédito: 4,00%  ao mês. 


