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Juros Simples

1. Determine o valor dos juros de um empréstimo de $900,00 pelo prazo de 5 anos, sabendo que a taxa cobrada é de
3%a.m. de juros simples. 

2. Um capital de $ 25.000,00 aplicado durante 7 meses, rende juros de $ 7.875,00. Determine a taxa de juros simples
correspondente. 

3. Uma aplicação de $ 5.000,00 pelo prazo de 180 dias obteve um rendimento de $ 1.250,00. De quanto é a taxa anual
de juros simples correspondente?

4. Se $ 3000,00 foram aplicados por cinco meses à  taxa de juros  simples  de 4% ao mês,  determine  (a) os  juros
recebidos; e (b) o montante.

5. Obtenha o montante em cada situação, supondo a taxa de juros simples:

a) C = 2000, n = 7 meses, i = 24% a.a. b) C = 5000, n = 20 dias, i = 9% a.m.

6. Um capital de $ 5000,00 aplicado durante um ano e meio a juros simples, rendeu $ 180,00. Qual a taxa de juros a.m.?

7. Uma aplicação de $ 3000,00 a juros simples de taxa mensal igual a 6%, gerou montante igual a $3420,00. Determine
o prazo de aplicação.

8. Um artigo de preço à vista de $ 700,00 pode ser adquirido com entrada de 20% mais um pagamento para 45 dias. Se
o vendedor cobra juros simples de 8% a.m., qual o valor do pagamento devido?

9. Uma empresa tomou $ 3000,00 emprestado para pagar dentro de 5 meses. A uma taxa de juros

simples igual a 6% a.m.. Calcule o valor futuro dessa operação.

10. Qual  a taxa de juros simples  que, aplicada durante 16 meses,  produz um total  de juros igual  a 38% do valor
principal?

11. Um capital acrescido dos juros simples pelo prazo de três meses e meio resulta num montante de $448.000,00. O
mesmo capital, acrescido dos juros simples pelo prazo de 8 meses, resulta num montante de $ 574.000,00. Calcule o
valor do capital aplicado e a taxa anual de juros.

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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