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Questão 1. (Adaptada de ICMS RJ - 2014) Sabe-se que um capital é aplicado, durante 2 meses 
e 12 dias, à taxa de juros compostos de 2% ao mês. Utilizando a convenção linear, calcule o valor 
dos juros obtido ao final da aplicação. 

Questão 2. Um determinado capital, aplicado à taxa de juros de 40% ao ano durante 4 anos e 
11 meses resultou em um montante de R$ 10.000. Determinar o valor do capital? 

Questão 3. Um capital de R$ 27.000 aplicado à taxa de juros de 6% ao mês rendeu R$ 
5.654,80. Determine o prazo da aplicação em meses. 

Questão 4. Determinar o valor dos juros pagos por um empréstimo de R$ 2.000 contratado à 
taxa de 2% ao mês pelo prazo de 25 dias. 

Questão 5. Um capital de R$ 4.000 foi aplicado dividido em duas parcelas, a primeira à taxa de 
6% ao trimestre e a segunda a 2% ao mês Se após 8 meses os montantes das duas parcelas se 
igualam, determine o valor de cada parcela. 

Questão 6. Uma fatura de energia elétrica no valor de R$ 300 foi paga 2 meses e 10 dias após o 
vencimento. A taxa de juros cobrada por atraso no pagamento é de 1% ao mês. Calcule o valor dos 
juros pelo atraso. 

Questão 7. João pagou sua fatura da conta de telefone, no valor de R$ 234, três meses e vinte 
dias após o vencimento. Por causa do atraso, além do valor da fatura, João pagou três encargos: 

 juros de 1% ao mês, 

 multa de 2% e 

 atualização pelo IGP-M, que no período de atraso foi de 1,2%. 

Qual o valor total de encargos pagos por João? 

Questão 8. (TRE ES - 2011 - CESPE - Técnico de Contabilidade) No caso de a importância de 
R$ 1.000,00 produzir um montante de R$ 1.500,00, ao final do 1.º ano, R$ 2.000,00, ao final do 
2.º, e R$ 2.500,00, ao final do 3.º, é correto afirmar que as correspondentes taxas proporcionais 
foram de 50%, 100% e 150%, respectivamente? 

Questão 9. Uma empresa aplicou R$ 800.000,00 e resgatou R$ 1.000,00 após dois anos. Qual a 
taxa de juro proporcional a 12 meses desta aplicação? 

Questão 10. Uma empresa tomou R$ 400.000,00 por seis meses, devolvendo R$ 550.000,00 ao 
final do período. Qual a taxa proporcional para oito meses deste empréstimo? 



Questão 11. (Transpetro - 2011 - CESGRANRIO -   Contador Júnior) Qual a taxa anual 
equivalente à taxa composta trimestral de 5%? 

Questão 12. Um determinado capital permaneceu investido por quatro anos. Ele rendeu: 10% no 
primeiro ano, 13% no segundo ano, 8,5% no terceiro ano e 11% no quarto ano. Qual a taxa anual 
de rendimento desse investimento? 

Questão 13. Calcule o montante resultante de um investimento de R$ 1.200 aplicados por 3 anos 
a juros nominais de 16% ao ano capitalizados mensalmente. 

Questão 14. José fez dois investimentos. 

Investimento 1: NTNB do Tesouro Direto, título fixado ao índice de inflação IPCA. Em 
08/12/2016 José comprou R$ 2.000 do referido título. Hoje, 08/10/2018, José resgatou o montante 
líquido de seu título, que foi o valor de R$ 2.500. 

Investimento 2: Um fundo de investimento multimercado oferecido por um determinado banco 
privado. Em 13/05/2017 José comprou R$ 1.500 do referido título. Hoje, 08/10/2018, José 
resgatou o montante líquido de seu fundo, que foi o valor de R$ 1.800. 

Obs.: De 08/12/2016 a 08/10/2018 é um intervalo de 1 ano e 303 dias. E de 13/05/2017 a 
08/10/2018 é um intervalo de 1 ano e 148 dias. 

Qual dos dois investimentos foi mais rentável para José? Isto é, qual dos dois investimentos teve 
uma taxa de rendimento anual maior? 

Questão 15. (CVM - 2010 - ESAF -  Analista de Mercado de Capitais) Qual o valor da taxa 
equivalente à taxa nominal de 24% ao ano com capitalização mensal? 

Questão 16. Sob determinadas condições a Caixa Econômica Federal oferece financiamento 
imobiliário a uma taxa de 8,65% ao ano capitalizada mensalmente. 

a) Qual a taxa de juros mensal efetiva deste financiamento? 

b) Qual a taxa de juros anual efetiva deste financiamento? 

c) Se a inflação, durante um determinado ano, foi de 0,5% ao mês, qual a taxa de juros anual 
real, deste financiamento, neste ano? 

Questão 17. (FUNCAB - 2014 - SEFAZ-BA - Auditor Fiscal - Tecnologia da Informação - 
Manhã) Calcule a taxa efetiva anual equivalente à taxa de 15% ao ano, ano comercial, 
capitalizados semestralmente. 

Questão 18. (BANPARÁ - 2012 - ESPP -  Técnico Bancário) Qual a taxa efetiva anual 
equivalente a uma taxa nominal de 10% ao ano no período de capitalização semestral? 

Questão 19.  (FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Sabe-se que o 
valor dos juros correspondente a uma dívida que vence daqui a 3 anos é igual a R$ 3.972,00, 
considerando uma taxa de juros compostos de 10% ao ano. Esta mesma dívida, considerando uma 
taxa de juros compostos de 5% ao semestre e com vencimento daqui a 1 ano, apresentaria um 
valor de juros J. Qual o valor de J? 

Questão 20.  (FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Um capital de R$ 
15.000,00 é aplicado, durante 2 anos, à taxa de 5% ao semestre com capitalização contínua. Qual o 
valor dos juros desta aplicação? 



Questão 21. (FGV - 2014 - SEFAZ- MT - Auditor Fiscal Tributário da Receita Municipal - 
Prova 1) Qual a taxa efetiva anual equivalente à taxa nominal de 10% ao ano, capitalizada 
mensalmente? 

Questão 22.  (CESGRANRIO - 2014 - Petrobras - Analista de Comercialização e Logística 
Júnior - Transporte Marítimo) Um fundo de investimento remunera a juros nominais de 60% ao 
ano, capitalizados mensalmente. Optando por essa aplicação, um investidor efetuou um depósito 
inicial de 8 mil reais. Durante os 28 meses seguintes, ele fez depósitos mensais iguais e 
consecutivos, sendo que o primeiro ocorreu um mês após o depósito inicial. Imediatamente após o 
último depósito, o investidor verificou que tinha 92 mil reais de saldo. Qual o valor das aplicações 
mensais? 

Questão 23.  (CESGRANRIO - 2014 - LIQUIGAS - Profissional de Vendas - Júnior) Uma 
instituição financiou R$ 10.000,00, utilizando uma taxa de juros de 6% ao semestre com 
capitalização mensal. Se o financiamento foi quitado ao final de três meses, qual o valor dos 
juros? 

Questão 24. Um capital rende a juros de 16% ao ano capitalizados mensalmente. 

a) Qual a taxa mensal efetiva de juros desse investimento? 

b) Qual a taxa anual efetiva de juros desse investimento? 

Questão 25. (CESGRANRIO - 2014 - LIQUIGAS - Profissional Júnior - Ciências Contábeis) 
Investindo-se o capital a juros de 10% ao semestre com capitalização trimestral, qual a taxa 
trimestral de juros compostos à qual esse capital está efetivamente investido? 

Questão 26. A média geométrica de um conjunto que contém � números positivos é definida 
como a raiz �-ésima do produto de todos os membros do conjunto. Suponha que, para algum 
� ∈ ℕ um determinado investimento renda a uma taxa �� no primeiro ano, �� no segundo ano, ... e 
�_� no �-ésimo ano. Mostre que a taxa de juros anual, �, deste investimento é dada por � = �� − 1 
onde ��  denota a média geométrica do conjunto {1 + ��, … ,1 + ��}. 

Questão 27. (FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Um investidor 
aplicou um capital de R$ 10.000,00 e resgatou o total de R$ 13.600,00 ao fim de 1 semestre. Se, 
nesse período, a taxa real de juros foi de 32%, então, qual o valor da taxa de inflação do período? 

Questão 28. (ICMS RJ - 2014) Um investidor aplica um capital no valor de R$ 12.000,00 
durante 1 ano e resgata todo o montante no final deste prazo. Ele verifica que a taxa de inflação do 
período de aplicação foi de 8% e a respectiva taxa de juros real da aplicação foi de 2,5%. Qual o 
valor do montante que o investidor resgatou? 

Questão 29. (FCC - 2015 - SEFAZ-PI - Auditor Fiscal da Fazenda Estadual) Suponha que a taxa 
de inflação apresentada em um determinado período foi de 5%. Se uma pessoa investiu R$ 
25.000,00 no início deste período e resgatou no respectivo final todo o correspondente montante 
no valor de R$ 26.827,50, qual a taxa real de juros obtida por esta pessoa no período? 

Questão 30. Um investimento rende a uma taxa de 10% ao ano com capitalização mensal. 
Considerando uma taxa de inflação de 5% ao ano, qual a taxa de juros anual real desse 
investimento? 

Questão 31. Marcos investirá seu dinheiro com o objetivo de aumentar seu poder de compra, de 
fato, em 62,89% num período de 5 anos. Sabendo que nos próximos 5 anos a taxa de inflação será 
de 6% ao ano, qual a taxa anual de rendimento que Marcos precisa para alcançar seu objetivo? 



Questão 32. Uma aplicação no valor de R$ 20.000,00 resultou, depois de um ano, em um 
montante igual a R$ 22.260,00. Se a taxa de inflação deste período foi de 5%, qual a taxa anual 
real de rendimento referente à aplicação? 

Questão 33. Um banco efetua desconto racional composto a uma taxa de 50% ao ano 
capitalizados mensalmente, mas exige que 5% do valor nominal da promissória sejam recolhidos 
para um seguro. Determine a taxa de juros para quem efetua um empréstimo sob esta modalidade? 

Questão 34. A Empresa Comercial Parton obteve um empréstimo de R$ 30.000 no Banco 
Novidade na condição de pagar ao final de 3 meses a quantia de R$ 35.000. 

a) Qual a taxa de juros efetiva ao mês do empréstimo? 

b) Considerando que a inflação no período do financiamento foi de 3%, qual a taxa de juros real 
no período? 

Questão 35. (TRE RN - 2011 - FCC -  Analista Judiciário - Contabilidade) Um investimento no 
valor de R$ 200.000,00 é realizado no início de um determinado ano. No final deste ano, o 
montante referente a este investimento é resgatado totalmente, e o seu valor foi de R$ 238.560,00. 
Se a taxa de inflação no período deste investimento foi de 12%, então a taxa aparente e a taxa real 
correspondentes no mesmo período 

Questão 36. Um banco emitiu um CDB de 126 dias úteis no valor de R$1.000.000,00, taxa de 
10% ao ano (base 252 dias úteis). Qual o valor dos juros, de acordo com o regime composto de 
capitalização, ao final do período? 

Questão 37. Considere um CDB de 126 dias úteis com valor de aplicação igual a R$105.000,00 
e valor de resgate igual a R$111.912,47. Neste caso, qual a taxa de juro composta ao ano (base 
252 dias úteis)? 


