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✓ Rendas

➢ Os termos dessa sucessão são chamados termos da renda.

➢ O intervalo de tempo entre dois termos consecutivos é o período da renda.

Renda é a sucessão de depósitos ou prestações, em épocas diferentes, 
destinados a formar um capital ou pagar uma dívida.

Exemplo

Comprei um celular em 10 parcelas de R$233,00.



✓ Rendas

➢ As rendas podem ser certas ou aleatórias.

➢ Quanto ao tempo, podem ser periódicas ou não-periódicas.

➢ Quanto aos termos, pode ser constante ou variável.

➢ Quanto a data de vencimento do primeiro termo, pode ser imediata, antecipada

ou diferida.



✓ Renda Imediata
1) Uma pessoa deposita em uma corretora, no fim de cada mês, durante 5

meses, a quantia de R$1.000,00. Calcule o montante da renda, sabendo que

essa corretora paga juros compostos de 0,5% ao mês capitalizados

mensalmente.

Agora vamos encontrar uma forma geral para calcular o montante obtido com a

aplicação periódica de um certo capital C, por n períodos consecutivos, à taxa i.

𝑀𝑛 = 𝐶 ∙
(1 + 𝑖)𝑛−1

𝑖
𝑀𝑛 = 𝐶 ∙ 𝑆 ȁ𝑛 𝑖



✓ Renda Imediata
2) Deposito em uma instituição financeira, no fim de cada mês, a importância de

R$800,00, a 05% ao mês. Quanto terei no final de um ano?

3) Qual a importância constante a ser depositada em um banco, ao final de cada

ano, à taxa de 6% ao ano, capitalizados anualmente, de tal modo que ao fazer o

décimo depósito forme o capital de R$40.000,00?

4) A que taxa uma pessoa realizando depósitos mensais imediatos no valor de

R$809,25 forma um capital de R$13.500,00, ao fazer o décimo quinto depósito?



✓ Renda Imediata
5) Uma pessoa deposita em uma corretora, no início de cada mês, durante 5

meses, a quantia de R$1.000,00. Calcule o montante da renda, sabendo que

essa corretora paga juros compostos de 0,5% ao mês capitalizados

mensalmente.

Agora vamos encontrar uma forma geral para calcular o montante obtido com a

aplicação periódica de um certo capital C, por n períodos consecutivos, à taxa i.

𝑀𝑛 = 𝐶 ∙ (𝑆 ȁ𝑛+1 𝑖−1)



✓ Renda Imediata
6) Calcule o montante de uma renda trimestral antecipada de 8 termos iguais a

R$700,00, sendo 2,5% ao trimestre.

7) Quanto se deve depositar no início de cada semestre, numa instituição

financeira que paga 18% ao ano, para constituir o montante de R$5.000,00 no

fim de 3 anos, sendo os juros capitalizados semestralmente?

8) Uma pessoa realizou 10 depósitos bimestrais antecipados de R$1.000,00 e

obteve o montante de R$12.841,18. Qual foi a taxa de juro?



✓ Amortização Composta

9) Que dívida pode ser amortizada por 5 prestações mensais de R$100,00, sendo

2% ao mês a taxa de juros?

De forma geral, o valor atual de uma renda imediata é

𝐴𝑛 = 𝑁 ∙ 𝑎𝑛ȁ𝑖 𝑎𝑛ȁ𝑖 =
(1 + 𝑖)𝑛−1

𝑖(1 + 𝑖)𝑛



✓ Renda Imediata
10) Qual o valor atual de uma renda anual imediata de 12 termos iguais a

R$1.500,00 cada um, à taxa de 6% ao ano?

11) Que dívida pode ser amortizada por 15 prestações mensais de R$800,00

cada uma, sendo 2% ao mês a taxa de juros?

12) Determine o valor da prestação mensal para amortizar, com 10 prestações,

um empréstimo de R$1.500,00 a juros de 2,5% ao mês.

13) O valor atual de uma renda anual e imediata de termo R$9.000,00, à taxa de

6% ao ano, é R$66.240,81. Calcule seu número de termos.



✓ Amortização Composta

De forma geral, o valor atual de uma renda antecipada é

𝐴𝑛 = 𝑁 ∙ (𝑎𝑛−1ȁ𝑖 + 1)

14) Calcule o valor atual de uma anuidade antecipada de 12 termos mensais de

R$250,00, à taxa de 3% ao mês.

15) Qual o valor de uma prestação mensal antecipada para amortizar, com 6

pagamentos, uma compra de R$650,00 com juros de 2,5% ao mês?



✓ Amortização Composta

O valor atual de uma renda diferida, com n termos e m períodos de carência, é

𝑚/𝐴𝑛 = 𝑁 ∙ (𝑎𝑚+𝑛ȁ𝑖 − 𝑎𝑚ȁ𝑖)

16) Qual o valor atual de uma renda de 15 termos mensais de R$700,00, com 3

meses de carência, à taxa de 1,5% ao mês?

17) Uma dívida de R$2.000,00 deve ser amortizada com 4 pagamentos

bimestrais consecutivos, sendo 4% ao bimestre a taxa de juro. Calcule essa

prestação, sabendo que o pagamento da primeira delas deve ser efetuado 3

bimestres após a realização do empréstimo.


