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DESCONTO SIMPLES  
 
01. (BRDES-RS 2001)  Uma nota promissória no valor de 

R$ 5.300,00 foi comprada, numa financeira, por R$ 
5.000,00.  Se a taxa de juros simples exigida pelo 
comprador foi de 18% ao ano, sob o critério do desconto 
racional, então o vencimento dessa Nota Promissória 
era de: 
 

A) 2 meses 
B) 2 anos 
C) 3 meses 
D) 3 anos 
E) 4 meses 

 
02. (Banespa 1997/FCC)  O desconto que recebe uma 

duplicata de $ 300,00, paga dois meses antes do 
vencimento, à taxa de 12% ao ano é de: 
 

A) $ 3,00 
B) $ 6,00 
C) $ 12,50 
D) $ 2,40 
E) $ 1,20 

 
03. (BNB 2003/ACEP)  José tomou emprestado R$ 

10.000,00 a um banco, pretendendo saldar a dívida 
após 2 anos.  A taxa de juros simples combinada foi de 
30% a.a..  Qual o valor com o qual José pagaria a dívida 
5 meses antes do vencimento combinado, sem prejuízo 
para o banco, se nesta época a taxa de juros simples 
anual fosse de 24% e fosse utilizado o desconto simples 
racional? 
 

A) R$ 16.000,00 
B) R$ 13.800,00 
C) R$ 17.600,00 
D) R$ 14.545,45 
E) R$ 14.800,00 

 
04. (B. Brasil)  Um título de $ 8.000,00 sofreu um desconto 

racional de $ 2.000,00, oito meses antes de seu 
vencimento.  Qual a taxa anual empregada? 
 

A) 28% 
B) 37,5% 
C) 45% 
D) 50% 
E) 52,5% 

 
05. (B.  Brasil)  Um título vale $ 20.000,00 no vencimento.  

Entretanto, poderá ser resgatado antecipadamente, com 
um desconto racional (por dentro) simples de 12,5% ao 
trimestre.  Quanto tempo antes do vencimento o valor 
do resgate seria de $ 16.000,00? 

 

A) 1,6 trimestre 
B) 4 meses 
C) 5 meses 
D) 6 meses 
E) 150 dias 
 
06. (B. Brasil)  Qual a diferença entre os descontos por fora 

e por dentro de um título de valor nominal de $ 5.508,00 
pago a dois meses do vencimento, à taxa de 12% ao 
ano? 
 

A) $ 2,16 
B) $ 0,24 
C) $ 2,24 
D) $ 0,16 
E) $ 1,53 

 
07.  (TCDF-94)  Um título com valor nominal de $110.000 foi 

resgatado dois meses antes do seu vencimento, sendo-
lhe por isso concedido um desconto racional simples à 
taxa de 60% ao mês.  Nesse caso, de quanto foi o valor 
pago pelo título? 
 

A) $ 40.000,00 
B) $ 50.000,00 
C) $ 60.000,00 
D) $ 70.000,00 
E) $ 80.000,00 

 
08. (TTN-94/ESAF-adap.)  O valor atual racional de um 

título é igual a 1/2 de seu valor nominal.  Calcular a taxa 
de desconto, sabendo-se que o pagamento desse título 
foi antecipado de 5 meses. 
 

A) 200% a.a. 
B) 20% a.m. 
C) 25% a.m. 
D) 28% a.m. 
E) 220% a.a. 

 
09. (TTN-89/ESAF)  Utilizando o desconto racional, o valor 

que devo pagar por um título com vencimento daqui a 6 
meses, se o seu valor nominal for de $29.500,00 e eu 
desejo ganhar 36% ao ano, é de: 
 

A) $ 24.000,00 
B) $ 25.000,00 
C) $ 27.500,00 
D) $ 18.800,00 
E) $ 6.240,00 

 
10. (Fiscal Ceará 98/ESAF)  Qual o valor hoje de um título 

de valor nominal de R$ 24.000,00, vencível ao fim de 6 
meses, a uma taxa de 40% ao ano, considerando um 
desconto simples comercial? 
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A) R$ 19.200,00 
B) R$ 20.000,00 
C) R$ 20.400,00 
D) R$ 21.000,00 
E) R$ 21.600,00 

 
11. (Fiscal SC 1998)  O valor nominal de um título de crédito 

descontado quatro meses e meio antes de seu 
vencimento, a uma taxa de desconto de 6% ao ano que 
sofreu um desconto simples por fora no valor de R$ 
225,00, vale: 
 

A) R$ 100.000,00 
B) R$ 1.000,00 
C) R$ 10.000,00 
D) R$ 40.000,00 
E) R$ 30.000,00 

 
12. (Fiscal MS 2001/ESAF)  Uma nota promissória no valor 

nominal de R$ 5.000,00 sofre um desconto comercial 
simples a uma taxa de desconto de 4% ao mês.  Qual o 
valor do desconto, dado que a nota foi resgatada três 
meses antes do seu vencimento? 
 

A) R$ 416,70 
B) R$ 524,32 
C) R$ 535,71 
D) R$ 555,00 
E) R$ 600,00 

 
13. Em quantos meses o pagamento de um título T foi 

antecipado, se o valor líquido recebido corresponde a 
4/5 de T, e a taxa de desconto simples comercial usada 
foi de 60% a.a. ? 
 

A) 3 meses 
B) 4 meses 
C) 5 meses 
D) 6 meses 
E) 7 meses 

 
14. (TTN/ESAF)  O desconto simples comercial de um título 

é de $ 860,00, a um taxa de 60% ao ano.  O valor do 
desconto simples racional do mesmo título é de $ 
781,82, mantendo-se a taxa de juros e o tempo.  Nessas 
condições, o valor nominal do título é de: 
 

A) $ 8.400,00 
B) $ 8.500,00 
C) $ 8.600,00 
D) $ 8.700,00 
E) $ 8.900,00 

 
 
 

15. (AFRF 2002/ESAF)  Um título sofre um desconto 
comercial de R$ 9.810,00 três meses antes do seu 
vencimento a uma taxa de desconto simples de 3% ao 
mês.  Indique qual seria o desconto à mesma taxa se o 
desconto fosse simples e racional.   
 

A) R$ 9.810,00 
B) R$ 9.521,34 
C) R$ 9.500,00 
D) R$ 9.200,00 
E) R$ 9.000,00 

  
 
 
 
 


