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JUROS COMPOSTOS 
 
01. (IRB 2004)  Indique qual a taxa anual de juros 

compostos que equivale a uma taxa de juros 
compostos de 2% ao mês. 
 

a) 24%     
b) 24,24%     
c) 24,48%   
d) 24,96%    
e) 26,8242% 
 
02. (TCDF-AFCE 94) No Brasil as cadernetas de 

poupança pagam, além da correção monetária, 
juros compostos à taxa nominal de 6% a.a., com 
capitalização mensal. A taxa efetiva bimestral é 
então de 
 

a) 1,00025% a.b. 
b) 1.0025% a.b.  
c) 1.025% a.b.   
d) 1.25% a.b. 
 
03. (AFRE MG 2005 ESAF) A que taxa mensal de 

juros compostos um capital aplicado aumenta 
80% ao fim de quinze meses. 
 

a) 4%. 
b) 5%.  
c) 5,33%.  
d) 6,5%.    
e) 7%. 
 
04. (AFRF 1998 ESAF) Indique qual a taxa de juros 

anual equivalente à taxa de juros nominal de 8% 
ao ano com capitalização semestral. 
 

a) 8,20%     
b) 8,05%   
c) 8,10%   
d) 8,00%    
e) 8,16% 

 
05. (AFRF 2000 ESAF) Indique a taxa de juros 

anual equivalente à taxa de juros nominal de 
12% ao ano com capitalização mensal. 
 

a) 12,3600% 
b) 12,6825% 
c) 12,4864%  
d) 12,6162%  
e) 12,5508% 

 
06. (Auditor Fiscal de Fortaleza 1998 ESAF) 

Obtenha o capital inicial que, aplicado a juros 
compostos durante 12 meses, à taxa de 4% ao 
mês, atinge o montante de R$ 1.000,00 
(aproxime o resultado para reais). 
 

a) R$ 625,00.  

b) R$ 630,00. 
c) R$ 636,00. 
d) R$ 650,00. 
e) R$ 676,00. 
 
07. (BNB 2004 ACEP) A fábrica de sorvetes Graviola 

Ltda tem faturamento mensal de R$ 1.000,00 
com despesas mensais de R$ 700,00. Investiu 
R$ 100,00 em uma campanha publicitária em 
01/04/2003. Como conseqüência, obteve 
aumento de faturamento de R$ 50,00 em 
01/04/2003 e de R$ 200,00 em 01/05/2003. Qual 
a rentabilidade do investimento na campanha 
publicitária? 
 

a) 300% ao mês 
b) 400% ao mês 
c) 200% ao mês 
d) 100% ao mês 
e) 300% ao bimestre 

 
08. (Auditor Fiscal de Fortaleza 1998 ESAF) Um 

capital aplicado a juros compostos, à taxa 
nominal de 36% ao ano, com capitalização 
mensal, atingiu um montante de R$ 10.900,00, ao 
fim de um trimestre. Desprezando os centavos, o 
capital aplicado foi de: 
 

a) R$ 9.800,00 
b) R$ 9.889,00 
c) R$ 9.919,00 
d) R$ 9.975,00 
e) R$ 10.000,00 
 
09. (MPU 99) Diz-se que duas taxas são equivalentes 

se, considerados o mesmo prazo de aplicação e 
o mesmo capital, for indiferente aplicar em uma 
ou em outra. Com base nessa informação e 
considerando o sistema de capitalização 
composta, a taxa mensal de juros equivalente à 
taxa trimestral de 30% é  
 

a) igual a  303 % 

b) igual a 3,1 % 

c) igual a 3,1300 %   

d) maior que 9% e menor que 10% 
e) igual a 10% 

 
10. (IRB 2006) Indique o valor mais próximo da taxa 

de juros equivalente à taxa de juros compostos 
de 4% ao mês. 

 
a) 60% ao ano 
b) 30% ao semestre 
c) 24% ao semestre 
d) 10% ao trimestre 
e) 6% ao bimestre 
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11. (SUSEP-2002/ESAF) A taxa equivalente à taxa 
nominal de 18% ao semestre com capitalização 
mensal é de  

 
a) 26,82% ao ano. 
b) 36% ao ano. 
c) 9% ao trimestre. 
d) 18% ao semestre. 
e) 9,2727% ao trimestre. 

 
12. (Fiscal PA-2002/ESAF) A taxa nominal de 12% 

ao semestre com capitalização mensal é 
equivalente à taxa de 
 

a) 6% ao trimestre. 
b) 26,82% ao ano. 
c) 6,4% ao trimestre. 
d) 11,8% ao semestre. 
e) 30% ao ano. 

 
13. (ANEEL 2004 ESAF) Para que a aplicação de R$ 

5.000,00 renda a Pedro R$ 5.000,00 em doze 
meses, será necessário que a taxa percentual de 
juros vigente no momento da aplicação inicial 
seja modificada para 
 

a)   10015,112 x   

b)   1001212 x  

c)   1002211 x  

d)   10015,211 x  

e)   1001312 x  

 
14. (AFTN-96) A taxa de 40% ao bimestre, com 

capitalização mensal, é equivalente a uma taxa 
trimestral de: (Considere: (1,20)

3
 = 1,7280 ) 

 
a) 60,0%   
b) 68,9%   
c) 84,4%   
d) 66,6%  
e) 72,8%  

 
15. (TRT) Juros mensais de taxa i, capitalizados 

mensalmente, equivalem a juros anuais de taxa J. 
Então: 
 

a) J = 12i    
b) 1 + J = 1 + 12i     
c) J = i

12
 

d) J = i/12 
e) 1 + J = (1 + i)

12
 

 

 

 

 

 


