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Juros Compostos

1. Calcular o montante, no final de 6 meses, resultante da aplicação de um capital de $3000,00 à taxa de 3,75% ao mês
na capitalização composta.

2. Qual é o juro auferido de um capital de $ 1500,00, aplicado segundo as hipóteses abaixo:

Taxa Prazo

a) 10 ao ano 10 anos

b) 8% ao trimestre 18 meses

c) 1% à semana 2 meses

Observação: No regime de capitalização composta evite alterar a taxa de juros ao equiparar 
os períodos, pois os cálculos não ocorrem como no sistema de capitalização simples.

3. Qual o montante obtido de uma aplicação de $ 550,00 feita por quatro meses a uma taxa de 20% a.a., no regime de
capitalização composta ?

4. Uma operação no regime de capitalização composta rendeu um montante igual a $ 8.400,00 após 6 meses. Sabendo
que a taxa de juros compostos foi de 2% a.m. , calcule o valor presente.

5. Um capital inicial de $ 430,00 rendeu $ 80,00 de juros compostos após permanecer aplicado por quatro meses. De
quanto foi a taxa de juros mensal da aplicação ?

6. Um montante de $ 630,00 foi obtido após a aplicação de $ 570,00 a uma taxa de juros compostos igual a 3% a.m..
Qual foi a duração da aplicação ? resp.:  3,4meses≅

7. Uma máquina de calcular  é anunciada por $ 140,00 à vista ou para pagamento com prazo igual  a dois meses,
mediante uma taxa igual a 5% a.m. no regime de capitalização composto. De quanto é o valor futuro?

8. Calcule o valor futuro de um capital de $ 52.000,00, aplicado à taxa de juros compostos de 3,8% a.m. pelo prazo de 3
anos.

Avisos

1. Esta atividade é de caráter individual.

2. Responda a todas as questões de forma direta e objetiva.

3. Atividade deve ser entregue impressa na próxima aula.
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