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JUROS COMPOSTOS 9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 10 – Atividades 

 
01. (IFSC - 2017) 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.     

 
02. (UPE - 2017) 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     

 
03. (UEM - 2016) Ao comprar um celular novo, você se depara com múltiplas formas de pagamento. Se 

o valor de um celular é R$ 1.200,00,  e sabendo que você tem exatamente este valor disponível, assinale 
o que for correto.  
01. Se uma aplicação rende 2%  a cada 30  dias e o custo para pagamento da compra do celular em 

duas parcelas é de R$ 620,00  cada (após 30  e 60  dias), então é mais vantajoso o pagamento à 
vista do que o pagamento a prazo com o dinheiro da aplicação.    

02. Suponha que o montante de R$ 1.200,00  seja aplicado a juros de 1,5%  a cada 30  dias, e que ele 
seja reinvestido. Suponha, também, que na compra do celular a prazo os juros sejam de 2%  a 
cada 30  dias. Então, se o pagamento da compra do celular for efetuado apenas após 60  dias, 
você gastará R$ 12,21 além do saldo disponível desta aplicação.    

04. Não importa o valor dos juros na compra a prazo; não sendo zero, será sempre mais vantajoso o 
pagamento à vista.    

08. Se aplicarmos sobre uma dívida D  um valor à taxa de juros i  mensal (i  positivo), então o montante 

M  da dívida, ao final de n  meses, será nM D(1 i) .      
16. Pagar à vista com 10%  de desconto é equivalente a pagar em duas vezes com juros simples de 

5%  sobre o valor com desconto.    
 
04. (IFAL - 2016)  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.    


