
A impressão deste material não é obrigatória. 

JUROS COMPOSTOS 9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 11 – Atividades 

 
01. (USF- 2016) Pensando em montar seu próprio consultório, Nathália começou a economizar desde 

que entrou no curso de Medicina. Ao passar no vestibular, ela ganhou R$ 5.000,00  de seus pais e os 
aplicou a uma taxa de 0,5%  ao mês a juros compostos. Além disso, mensalmente, ela depositou 
R$ 100,00  à mesma taxa de juros compostos. Hoje, passados 5  anos, ou seja, 60  meses, qual o 
montante do rendimento dos R$ 5.000,00  e qual o valor economizado por Nathália com suas aplicações 

mensais? (Considere 601,005 )1,35   
a) R$ 6.750,00  e R$ 7.000,00.     
b) R$ 6.500,00  e R$ 7.800,00.     
c) R$ 6.500,00  e R$ 7.000,00.     
d) R$ 6.750,00  e R$ 7.800,00.     
e) R$ 7.800,00  e R$ 6.500,00.     

 
02. (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.    
 
03. (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.    

 
04. (FGV - 2016) Um capital aplicado a juros compostos a uma certa taxa anual de juros dobra a cada 

7  anos. Se, hoje, o montante é R$ 250.000,00,  o capital aplicado há 28  anos é um valor cuja soma 
dos algarismos vale  
a) 20     
b) 17     
c) 19     
d) 21     
e) 18     


