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EQUIVALÊNCIA SIMPLES DE CAPITAIS 

 
01. Um computador custa à vista R$ 900,00 ou qualquer 

pessoa pode adquiri-lo com entrada de R$ 300,00 e o 
restante dividido em duas parcelas iguais a vencer em 
30 e 60 dias.  Sabendo que essa loja cobra juros de 
2% ao mês, qual o valor a seguir mais se aproxima 
das prestações mensais? 

 
a) R$ 300,00 
b) R$ 305,00 
c) R$ 309,00 
d) R$ 310,00 
e) R$ 315,00 
 
 
02. João tem uma dívida de R$ 6.000,00 que vence hoje.  

Para não ficar sujo na praça, negocia sua dívida a 
taxa de 3% ao mês da seguinte forma: 

 
- Com sessenta dias 2.000,00; 
- Com noventa dias 3.000,00; 
- Em cento e vinte dias quita o saldo devedor. 
 
Qual o valor que João deve pagar para quitar o saldo 
final na data estipulada, considerando hoje a data em 
que os pagamentos devem ser equivalentes? 

 
a) R$ 1560,30 
b) R$ 1579,55 
c) R$ 1583,45 
d) R$ 1600,00 
e) R$ 1601,10 
 
 
03. Tenho um compromisso vencível em trinta dias no 

valor de R$ 1.800,00.  Como não conseguirei honrar 
com esse compromisso, negociei com meu credor um 
prazo maior.  Foi concedida uma nova forma de 
pagamento em que terei que pagar uma entrada de 
R$ 500,00 e mais três prestações sucessivas, a 
vencer a primeira em 30 dias, a segunda em 60 dias e 
a terceira em 90 dias.  Sabendo que será cobrado 
uma taxa comercial de 0,1%a.d. e considerando a 
data de referência como sendo a data 60 dias, calcule 
o valor que mais se aproxima das parcelas dessa 
nova forma de pagamento. 

 
a) R$ 441,25 
b) R$ 442,00 
c) R$ 443,50 
d) R$ 445,00 
e) R$ 450,00 
 
 

04. Tenho três parcelas vencíveis em 30, 60 e 90 dias nos 
respectivos valores de R$ 1.000,00, R$ 1.500,00 e R$ 
2.000,00.  Desejo quitar hoje as três prestações para 
garantir um melhor negócio e o banco concedeu-me 
uma nova negociação a taxa simples de 2% ao mês.  
Qual o valor que devo desembolsar para saldar essa 
dívida? 

 
a) R$ 4450,00 
b) R$ 4400,00 
c) R$ 4350,00 
d) R$ 4300,00 
e) R$ 4280,00 
 
 
05. Uma grande rede de supermercados oferece, com 

pagamento à vista, uma televisão de Led por R$ 
1800,00.  Utilizando o cartão da loja o cliente pode 
dividir em dez parcelas sucessivas mensais, iguais a 
R$ 400,00, a primeira com vencimento para um mês.  
Considerando a data zero como a data de referência e 
que o desconto utilizado foi o comercial, determine a 
taxa mensal para que o pagamento à vista e 
parcelado sejam equivalentes. 

 
a) 4% 
b) 6% 
c) 8% 
d) 10% 
e) 10,5% 
 
 


