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Questão 1. (CESPE - 2014 - ANTAQ - Especialista em Regulação - Econômico-Financeiro) Verdadeiro ou 
falso? Se uma empresa investir R$ 100 mil a determinada taxa simples de juros mensais e, após 16 meses de 
aplicação, resgatar o montante de R$ 148.200, conclui-se que a taxa de juros é inferior a 3%. 

Questão 2.  (2014 - Analista Desenvolvimento Gestão Júnior - METRÔ-SP) Josefa necessitava de R$ 5.000. 
Para tanto buscou um determinado banco, que propôs o empréstimo para sua quitação em 3 meses, a uma taxa de 
juros de 4% ao mês. Considerando juros compostos, qual o valor pago por Josefa? 

Questão 3. (2010 - Auditor Fiscal da Receita Estadual - SEFAZ-SC) Suponha que uma taxa de juros 
compostos de 10% ao mês acumule no final de 5 meses R$ 10.000. Calcule o valor inicial do investimento. 

Questão 4. Numa aplicação financeira que rende 15% ao ano, uma pessoa depositou R$ 2.000. Dois anos 
depois ela deposita R$ 2.500 e, dois anos após este último depósito ela faz uma retirada de R$1.300. Qual o saldo 
do investimento ao fim do quinto ano? 

Questão 5. Um Investidor adquiriu um título público por R$ 3.000,00. Na aquisição, arcou com custos de 
corretagem de R$ 100,00. Após seis meses, vendeu o título por R$4.000,00 e pagou imediatamente os impostos 
incidentes sobre a operação, no valor de R$ 120,00. Durante o período em que esteve de posse do título, o 
investidor não recebeu quaisquer rendimentos adicionais. Qual a taxa de juros líquida mensal do investimento? 

Questão 6. (2015 – Docente - Matemática – Prefeitura de Angra dos Reis) Certa mercadoria é vendida em duas 
formas de pagamentos: a primeira é o pagamento em parcela única de R$ 1.000,00, no ato da compra. A segunda é 
o pagamento em duas parcelas iguais de R$ 600,00, sendo uma no ato e outra exatamente um mês após a compra. 
Qual a taxa de juros real que um consumidor que opte pelo segundo modo de pagamento pagará? 

Questão 7. Lúcia pretende adquirir um automóvel. Ela tem duas opções: 

I) parcelas anuais, sem entrada, de R$10.000,00 por cinco anos (considerando juros de 34,49% ao ano) ou 
II) 48 parcelas mensais iguais, sem entrada, considerando juros de 2,5% ao mês. 

 
Qual o valor das prestações mensais que torna as duas opções equivalentes? 

Questão 8. Regina tem duas opções de pagamento: à vista, com x% de desconto ou em duas prestações 
mensais iguais e consecutivas, sem juros, vencendo a primeira um mês após a compra. Se o dinheiro de Regina 
rende a uma taxa de 2,5% ao mês, para quais valores de x ela preferirá a compra a prazo? 

Questão 9. Ana quer vender um apartamento por R$ 400.000,00.  Paulo está interessado em comprar esse 
apartamento e propõe à Ana efetuar o pagamento em duas parcelas iguais, com vencimentos a contar a partir da 
compra. A primeira parcela com vencimento em 6 meses e a segunda com vencimento em 18 meses. Qual o valor 
de cada uma das parcelas, considerando-se uma taxa de 5% ao mês? 

Questão 10. Uma compra de R$ 1.000,00 será paga em três parcelas iguais, sendo a primeira à vista, a segunda 
um mês após a compra e a terceira dois meses após a compra. A loja cobra juros de 5% ao mês. Qual o valor de 
cada parcela? 



Questão 11. (2010 - Técnico Bancário - Caixa) Antônio fez os dois investimentos seguintes, em que ambos 
pagam juros compostos de 3% ao mês. 

I) Três depósitos mensais, consecutivos e iguais a R$ 2.000,00; o primeiro foi feito no dia 1/3/2009.  
II) Dois depósitos mensais, consecutivos e iguais a R$ 3.000,00; o primeiro foi feito no dia 1/3/2009. 
Qual a opção de investimento gerou o maior montante? 

Questão 12. (2012 - Analista Judiciário - Contabilidade - TST) Sr. José deseja adquirir um caminhão e, para tal, 
realiza uma pesquisa junto a 3 concessionárias especializadas que lhe oferecem as seguintes condições de 
financiamento: 

Concessionária Alfa: Entrada de R$ 25.100,00 + 1 prestação de R$ 15.600,00, com vencimento para 30 dias após 
a entrada. 
Concessionária Beta: Entrada de R$ 20.100,00 + 1 prestação de R$ 21.632,00, com vencimento para 60 dias após 
a entrada. 
Concessionária Gama: Entrada de R$ 30.000,00 + 2 prestações R$ 5.408,00, com vencimentos para 30 e 60 dias 
após a entrada. 

Sabendo que a taxa de juros compostos cobrada pelas três concessionárias é de 4% ao mês, qual a melhor condição 
de financiamento? 

Questão 13. (2010 - Agente Técnico Legislativo Especializado-Tecnologia da Informação - AL-SP) Uma 
compra de R$ 164,00 será paga em duas parcelas, sendo a primeira à vista e a segunda um mês após a compra. A 
loja cobra um acréscimo de 5% por mês sobre o saldo devedor. Nessas condições, para que as duas parcelas sejam 
iguais, qual o valor de cada uma delas? 

Questão 14. (2008 - Agente Administrativo - MPE-RS) Se uma dívida, contraída a juros compostos e a uma 
taxa fixa, aumentou 125% em 2 anos, qual a taxa anual de juros cobrada? 

Questão 15. (2010 - Técnico Bancário - Caixa) Na negociação de uma dívida no valor de R$ 10.000,00, o 
credor ofereceu as seguintes opções para o devedor. 

I) Pagar toda a dívida, no ato da negociação, com desconto de 1,8% sobre o valor da dívida. 
II) Pagar em 2 prestações mensais, iguais e consecutivas, sem desconto, com a primeira prestação vencendo 

depois de 2 meses da negociação. 
III) Pagar em 3 prestações mensais, iguais e consecutivas, sem desconto, com a primeira prestação vencendo 

um mês após a negociação. 
IV) Pagar em 4 prestações mensais, iguais e consecutivas, sem desconto, com a primeira prestação vencendo no 

ato da negociação. 
Supondo que o devedor poderá aplicar, no ato da negociação e a juros compostos de 1% ao mês, quantias 
necessárias ao pagamento da dívida, qual das opções é a mais vantajosa para o devedor? 

Questão 16. Telma tem duas opções de pagamento de um celular. Três prestações mensais de R$ 100 ou seis 
prestações mensais de R$ 51. Se o dinheiro vale 2% ao mês para Telma, qual a opção de pagamento mais vantajosa 
a ela? 

Questão 17. (FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Em uma loja, um computador está 
sendo vendido de duas formas: 

- à vista, por um preço P igual a R$ 4.500,00 ou 
- a prazo, sem juros, com pagamento em 3 parcelas de R$ 1.5000,00 cada, sendo a primeira dada como 
entrada e as outras vencendo daí a 30 e 60 dias da data da compra. 

  
O proprietário da loja consegue aplicar seu dinheiro a juros compostos, à taxa de 5% ao mês. Ele deseja oferecer 
um desconto no preço à vista desse computador, mas não quer ter prejuízos. Dessa forma, qual o valor da taxa de 
desconto máximo que ele pode oferecer sobre o preço P? 

Questão 18.  (FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Na tabela abaixo, têm-se os fluxos 
de caixa de dois projetos, A e B    

 



Ano   Projeto A (em reais)    Projeto B (em 
reais) 
   0              - 8.000                               - 6.000 
   1              + 4.998                              + 4.020 
   2              + 6.192                              + E 

Sabe-se que a taxa mínima de atratividade é de 20% e os valores presentes líquidos dos dois projetos são iguais. 
Nessas condições, qual o valor de E é, em reais? 

Questão 19. (CESGRANRIO - 2014 - Petrobras - Técnico(a) de Administração e Controle Júnior) Uma 
empresa comprou um equipamento, cujo preço à vista é de 1 milhão de reais, em janeiro de 2014, financiando-o 
totalmente em 2 parcelas anuais, sendo a primeira para daí a 1 ano, em janeiro de 2015, e a segunda, para 2 anos 
após a compra, em janeiro de 2016. O valor da segunda parcela será de 600 mil reais. Considerando-se que a taxa 
anual de juros cobrada é de 10% ao ano, no regime de juros compostos, qual o valor da primeira parcela? 

Questão 20. (Adaptada de FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Uma pessoa deve a 
um credor três parcelas mensais consecutivas de mesmo valor nominal R$ 1.000,00 cada, a primeira a vencer daqui 
a 30 dias. Deseja hoje substituí-las por dois pagamentos iguais entre si, um com vencimento para daqui a 2 meses e 
outro para daqui a 4 meses. Utilizando equivalência de capitais, com taxa de 5% ao mês, calcule o valor das duas 
parcelas. 

Questão 21. José tem três opções de pagamento de um produto. 
I) À vista , com 10% de desconto. 

II) Em duas prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra. 
III) Em três prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra. 
Qual a melhor opção para José, se para ele o dinheiro vale 5% ao mês? 

Questão 22. Uma loja oferece duas opções de pagamento: 
I) À vista , com 10% de desconto. 

II) Em duas prestações mensais iguais, sem desconto, vencendo a primeira no ato da compra. 
Qual a taxa de juros mensal embutida na venda a prazo? 
 
Questão 23. Maria tem duas opções de pagamento de uma dívida. A primeira opção é pagar 10 prestações 
mensais consecutivas na valor de R$ 500 cada, sendo a primeira um mês após contrair a dívida. A segunda opção é 
pagar 5 prestações mensais consecutivas na valor de R$ 1.000 cada, sendo a primeira um mês após contrair a 
dívida. Considerando uma taxa de juros de 4% ao mês, qual das duas opções é mais vantajosa para Maria? 

Questão 24. Jussara deveria efetuar 6 pagamentos mensais consecutivos, de R$ 150 cada. Renegociou a dívida 
para efetuar 2 pagamentos iguais, um no segundo mês e outro no quinto mês. Se a taxa de juros é de 4% ao mês, 
qual o valor desses novos pagamentos? 

Questão 25. Ana comprou um produto onde deveria pagar uma entrada de R$ 3.000 mais cinco parcelas 
consecutivas mensais de R$ 1.012,53 cada, sendo a primeira seis meses após a compra do produto, a juros de 3% 
ao mês. Ana negociou e ao invés de pagar da forma acima, preferiu dar uma entrada de R$ 3.000 e pagar o restante 
da dívida em parcela única de R$ 5.920,97 dez meses após a compra do produto. Qual a taxa de juros cobrada na 
forma que Ana preferiu? 

 
 

 


