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✓ Juros Compostos

Qual o montante obtido da aplicação de um capital C, em regime de juros
compostos, a uma taxa mensal i, durante n meses?

Juro composto é aquele que em cada período financeiro, a partir do 
segundo, é calculado sobre o montante relativo ao período anterior.

𝑀 = 𝐶(1 + 𝑖)𝑛



✓ Juros Compostos
1) Calcule o montante produzido por R$2.000,00 aplicados em regime de juros

compostos a 5% ao mês, durante 2 meses.

2) Calcule o capital inicial que, no prazo de 5 meses, a 3% ao mês, produziu o
montante de R$405,75.

3) Uma loja financia um bem de consumo durável no valor de R$3.200,00, sem
entrada, para pagamento em uma única prestação de R$4.049,00 no final de 6
meses. Qual a taxa mensal cobrada pela loja?

4) Em que prazo um empréstimo de R$1.100,00 pode ser quitado em um único
pagamento de R$2.212,50, sabendo-se que a taxa contratada é de 15% ao
semestre em regime de juros compostos?



✓ Juros Compostos

5) Qual é a taxa trimestral equivalente a 30% ao ano?

6) Qual é a taxa anual equivalente a 2% ao mês?

Taxa nominal é aquela cujo período de capitalização não coincide com 
aquele a que ela se refere.

• Juros de 48% ao ano capitalizados semestralmente;
• Juros de 36% ao ano capitalizados mensalmente.

Adotamos que a taxa por período de capitalização seja proporcional à 
taxa nominal.



✓ Juros Compostos

7) Qual o montante de um capital de R$500,00, no fim de 2 anos, com juros de
24% ao ano capitalizados trimestralmente?

8) Uma taxa nominal de 18% ao ano é capitalizada semestralmente. Calcule a
taxa efetiva.



✓ Desconto Composto

9) Determine o valor atual de um título de R$800,00 saldado 4 meses antes de
seu vencimento, à taxa de desconto de 2% ao mês.

10) Qual o desconto composto que um título de R$5.000,00 sofre ao ser
descontado 3 meses antes do seu vencimento, à taxa de 2,5% ao mês?

Valor atual , em regime de juros compostos, de um capital N disponível 
no fim de n períodos, à taxa i relativa a esse período, é o capital A que, 

colocado a juros compostos à taxa i, produz no fim dos n períodos o 
montante N.

𝐴 = 𝑁 ∙ (1 + 𝑖)−𝑛



✓ Descontos Compostos

11) Um título no valor nominal de R$750,00 com vencimento para 5 meses, é
trocado por outro com vencimento para 3 meses. Sabendo-se que a taxa de
juros corrente no mercado é de 3% ao mês, pergunta-se: qual o valor nominal do
novo título?

12) Um comerciante devedor de um título de R$4.000,00 para 3 anos deseja
resgatar essa dívida com dois pagamentos anuais iguais: um no fim de 1 ano e
outro no fim de 2 anos. Sabendo que a taxa é de 40% ao ano, calcule o valor
desses pagamentos.


