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PORCENTAGEM, JUROS SIMPLES E JUROS COMPOSTO 

 

1) Pedro aplicou R$ 200,00 num banco que paga juros compostos de 3% ao mês. Qual será seu 

montante após o período de 3 meses? 

 

a) Resolva pela formula de juros compostos   M=C(1+i)^t 

 

b) Resolva a partir do desenvolvimento de juros simples  

 

 

2) Ester Helisa aplicou R$ 195,00 num banco que paga juros compostos de 5% ao mês. Qual será seu 

montante após o período de 3 meses? 

 

c) Resolva pela formula de juros compostos   M=C(1+i)^t 

 

d) Resolva a partir do desenvolvimento de juros simples  

 

 

3) Alberto aplicou um capital de R$ 4160,00 à taxa de juros simples de 15% a.a. por um período suficiente 

para que o montante a ser retirado seja o triplo do capital aplicado. Dessa forma, o período de aplicação 

desse capital é: 

 

a) 13 anos e 1 meses 

 

b) 13 anos e 2 meses 

 

c) 13 anos e 3 meses 

 

d) 13 anos e 4 meses 

 

4) Qual o juro obtido em uma aplicação financeira de um capital de $100.000,00 durante o período de dois 

meses à taxa de juros simples de 60% ao mês? 

 

a) $110.000,00 

 

b) $140.000,00 

 

c) $60.000,00 

 

d) $120.000,00 

 

5) Mário comprou uma casa por $175.000,00. Para o pagamento foi dada uma entrada de $145.000,00 e o 

restante parcelado a juros simples com taxa de 12% ao ano durante 5 anos. Qual é o valor total dos juros? 

 

a) $36.000,00 

 



b) $18.000,00 

 

c) $16.000,00 

d) $24.000,00 

 
6) Considerando que uma dívida tenha sido paga em 10 meses à taxa de juros simples mensais, julgue os itens I e II. 

Validar em CERTO e ERRADO 

  

I. Se a taxa de juros simples mensais cobrados foi de 3% e o devedor pagou R$ 11.700,00, então a dívida era inferior a 

R$ 9.200,00. 

 
II. Se a dívida era de R$ 8.000,00 e o devedor pagou R$ 10.000,00, então a taxa de juros simples mensais cobrados foi 

superior a 2,6%. 

 

 

7) Uma escola tem 25 professores, dos quais 24% ensinam Matemática. Quantos professores ensinam 

Matemática nessa escola? 

 

8) Na compra de um aparelho obtive desconto de 15% por ter feito o pagamento à vista. Se paguei R$ 

102,00 reais pelo aparelho, qual era seu o preço original? 

 

9)Calcule as porcentagens correspondentes: 

e) 2% de 700 laranjas 

f) 40% de 48 m 

g) 38% de 200 Kg 

h) 6% de 50 telhas 

i) 37,6% de 200 

j) 22,5% de 60 

 

10)A quantia de R$ 1143,00 representa qual porcentagem de R$ 2540,00? 

 


