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Juros Simples 

1) Um capital de R$ 25.000,00 permaneceu aplicado em uma instituição 

financeira durante 1 ano e 3 meses. Se a taxa de juros adotada foi de 

12%a.a., os juros simples desse período corresponderam a: 

a) R$ 3.750,00    

b) R$ 3.550,00    

c) R$ 3.250,00    

d) R$ 3.150,00      

e) R$ 2.950,00 



Juros Simples 

2) Um televisor é vendido em uma loja onde o comprador pode escolher 

uma das seguintes opções: 

I – R$ 5.000,00, à vista sem desconto. 

II – R$ 1.000,00 de entrada e um pagamento no valor de R$ 4.500,00 

em 1(um) mês após a data da compra. 

A taxa de juros mensal cobrada pela loja no pagamento da segunda 

opção, que vence 1(um) mês após a data da compra, é de: 

a) 30%    

b) 25%    

c) 20%    

d) 15%    

e) 12,5% 



Juros Simples 

3) Uma loja vende um artigo e oferece duas opções de pagamento: à 

vista, por R$ 180,00, ou em dois pagamentos iguais de R$ 100,00 cada, 

sendo o primeiro no ato da compra e o segundo, um mês depois da 

compra. Qual é a taxa mensal dos juros cobrados de quem compra a 

prazo? 

(A) 25%    

(B) 20%    

(C) 12,5%    

(D) 11,1%    

(E) 10%  



Juros Simples 

4) Um capital foi aplicado a juros simples, à taxa anual de 36%. Para 

que seja possível resgatar-se o quádruplo da quantia aplicada, esse 

capital deverá ficar aplicado por um período mínimo de:  

(A) 11 anos, 1 mês e 10 dias.  

(B) 11 anos e 8 meses.  

(C) 8 anos, 10 meses e 3 dias.  

(D) 8 anos e 4 meses.  

(E) 7 anos, 6 meses e 8 dias.  



Juros Simples 

5) Um capital de R$ 10 500,00 foi aplicado a juros simples. Sabendo 

que a taxa de juros contratada foi de 42% ao ano, então, não tendo sido 

feito qualquer depósito ou retirada, o montante de R$ 11 725,00 estará 

disponível a partir de quanto tempo da data de aplicação? 

(A) 4 meses.    

(B) 3 meses e 20 dias.    

(C) 3 meses e 10 dias.    

(D) 3 meses.    

(E) 2 meses e 20 dias. 
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Juros Simples 

6) Uma pessoa aplica certa quantia em dinheiro a juros simples de 5% 

ao ano. No fim do primeiro ano, reúne o capital e os juros. Coloca 5/7 

da nova quantia a juros simples de 4% ao ano e o restante também a 

juros simples de 6% ao ano. Recebe, assim, R$ 672,00 de juros no 

final de 2 anos. Com base nisso, pode-se afirmar que o capital 

primitivo é um número cujo algarismo da centena é igual a 

a) 7 c) 3 

b) 5 d) 0 


