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Questão 1. João deve tomar um empréstimo por dois meses e tem as seguintes alternativas: 

a) Desconto comercial simples a 8% ao mês. 
b) Desconto racional simples a 10% ao mês. 
c) Desconto racional composto a 9% ao mês. 
d) Desconto comercial composto a 8% ao mês. 

Qual a ordem crescente de preferência de João. 

Questão 2. Um título cinco meses de valor nominal igual a R$100.000,00 foi descontado sob o regime de juro simples a 
uma taxa de desconto comercial de 2% ao mês. Qual valor do desconto? 

Questão 3. Um título, com valor nominal de R$100.000,00, foi descontado 90 dias antes de seu vencimento, 
proporcionando valor atual de R$89.625,75. Determine a taxa de desconto comercial simples mensal desta operação. 

Questão 4. Um título cambial vai vencer em 180 dias pagando 106% de seu valor de face. Este título está sendo 
negociado a uma taxa de desconto racional composto nominal, com capitalização semestral, igual a 8% ao ano. Neste caso, 
qual o preço de mercado deste título? 

Questão 5. (CODATA - 2013 - FUNCAB - Técnico de Administração) João foi ao banco para descontar uma nota 
promissória de R$ 6.500,00, com vencimento em oito meses. Sabendo que o banco cobra uma taxa de desconto racional 
composto de 3% ao mês, determine o valor recebido por João.  

Questão 6. Um agente deseja descontar hoje um título com vencimento para daqui a 30 dias e tem as seguintes opções: 
 
Banco I:   taxa de 3% ao mês, operação de desconto simples racional. 
Banco II:  taxa de 3% ao mês, operação de desconto simples comercial. 
Banco III: taxa de 4% ao mês, operação de desconto composto racional. 
Banco IV: taxa de 3,5% ao mês, operação de desconto simples racional. 
 
Para obter o maior valor líquido, por qual banco ele deve optar? 

Questão 7. (CVM – 2010 – ESAF - Analista de Mercado de Capitais) Um título é descontado quatro meses antes do seu 
vencimento a uma taxa de desconto de 5% ao mês, sendo o valor do desconto racional composto calculado em R$ 4.310,00. 
Qual o valor nominal do título? 

Questão 8. (SEFAZ-AC – 2009 – CESPE - Fiscal da Receita Estadual) Em uma instituição financeira que usa o desconto 
comercial composto à taxa de 1% ao mês, um comerciante contraiu um empréstimo, no valor nominal de R$ 882.700,00, para 
ser liquidado em uma única parcela um ano após o empréstimo. Se o comerciante desejar mudar a forma de pagamento do 
empréstimo para duas parcelas de valores iguais, a serem pagas, respectivamente, ao final do sexto e décimo segundo meses, 
então qual o valor de cada parcela? 

Questão 9. (ANTAQ – 2009 – CESPE - Especialista em Regulação - Economia) Um comerciante dispõe, hoje, de R$ 
10.000,00 para pagamento de um título em um banco que usa taxa de juros nominal de 60% ao ano capitalizados mensalmente, 
para desconto racional composto, e taxa de juros compostos igual a 5% ao mês, para remuneração de um fundo de 
investimentos próprio. O valor nominal do referido título é de R$ 11.025,00, com vencimento daqui a 4 meses. O comerciante 
aplica hoje todo o dinheiro no fundo de investimentos do banco e salda sua dívida daqui a 2 meses. Qual a quantia que lhe 
sobrará? 

Questão 10. (BNB – 2004 – ACEP - Assistente Administrativo) Em uma operação de desconto racional simples com 
antecipação de 5 meses, o valor descontado foi de R$ 8.000,00 e a taxa de desconto foi 5% ao mês. Qual o valor nominal desse 
título? 


