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JUROS SIMPLES 
 
01. (BNDES-RS 2001)  Um aplicador investiu R$ 12.000,00 

numa instituição financeira, no período de 6 meses, à 
taxa de juros simples de 24% ao ano.  O montante 
recebido foi de:  
 
A) R$ 12.640,00 
B) R$ 13.440,00 
C) R$ 16.800,00 
D) R$ 25.440,00 
E) R$ 29.280,00 
 

02. (BNDES-RS 2001)  Uma pessoa aplicou o valor de R$ 
3.000,00 no mercado financeiro e, após 12 dias, 
recebeu juros de R$ 72,00.  A taxa de juros simples 
dessa aplicação foi de: 
 
A) 0,06% am 
B) 0,06% ad 
C) 0,6% am 
D) 0,6% ad 
E) 6% am 
 

03. (CEF 1998/FCC)  Um capital foi aplicado a juro simples 
e, ao completar um período de 1 ano e 4 meses, 
produziu um montante equivalente a 7/5 do seu valor.  A 
taxa mensal dessa aplicação foi de: 
 
A) 2% 
B) 2,2% 
C) 2,5% 
D) 2,6% 
E) 2,8% 
 

04. (CEF 1998/FCC)  Um capital de R$ 15.000,00 foi 
aplicado a juro simples à taxa bimestral de 3%.  Para 
que seja obtido um montante de R$ 19.050,00, o prazo 
dessa aplicação deverá ser de: 
 
A) 1 ano e 10 meses 
B) 1 ano e 9 meses 
C) 1 ano e 8 meses 
D) 1 ano e 6 meses 
E) 1 ano e 4 meses 
 

05. (BB 1998/FCC)  Uma geladeira é vendida à vista por R$ 
1.000,00 ou em duas parcelas, sendo a primeira como 
uma entrada de R$ 200,00 e a segunda, dois meses 
após, no valor de R$ 880,00.  Qual a taxa mensal de 
juros simples utilizada? 
 
A) 6% 
B) 5% 
C) 4% 
D) 3% 

E) 2% 
 

06. (BNB 2003)  Uma loja oferece uma motocicleta por R$ 
4.000,00 a vista ou por 50% deste valor a vista como 
entrada e mais um pagamento de 2.200,00 após 4 
meses.  Qual é a taxa de juros simples cobrada? 
 
A) 0,025% am 
B) 0,150% am 
C) 1,500% am 
D) 2,500% am 
E) 5,000% am 
 

07. (AFRF 1998/ESAF)  Indique, nas opções abaixo, qual a 
taxa unitária anual equivalente à taxa de juros simples 
de 5% ao mês. 
 
A) 1,0 
B) 0,6 
C) 60,0 
D) 12,0 
E) 5,0 
 

08. (TTN 85/ESAF)  Um capital de $ 14.400 aplicado a 22% 
ao ano rendeu $ 880 de juros.  Durante quanto tempo 
esteve empregado? 
 
A) 3 meses e 3 dias 
B) 3 meses e 8 dias 
C) 2 meses e 23 dias 
D) 3 meses e 10 dias 
E) 27 dias 
 

09. (TTN 89/ESAF)  O capital que, investido hoje a juros 
simples de 12% aa, se elevará a $ 1.296,00 no fim de 8 
meses, é de: 
 
A) $ 1.100,00 
B) $ 1.000,00 
C) $ 1.392,00 
D) $ 1.200,00 
E) $ 1.399,68 
 

10. (TTN 92/ESAF)  Um fogão é vendido por $ 600.000,00 à 
vista ou com uma entrada de 22% e mais um 
pagamento de $ 542.880,00 após 32 dias.  Qual a taxa 
de juros mensal envolvida na operação? 
 
A) 5% 
B) 12% 
C) 15% 
D) 16% 
E) 20% 
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11. (TTN 92/ESAF)  Quanto se deve aplicar a 12% ao mês, 
para que se obtenha os mesmos juros simples que os 
produzidos por $400.000,00 emprestados a 15% ao 
mês, durante o mesmo período? 
 
A) $420.000,00 
B) $450.000,00 
C) $480.000,00 
D) $520.000,00 
E) $500.000,00 
 

12. (AFTN/ESAF)  O preço à vista de uma mercadoria é de 
$100.000,00.  O comprador pode, entretanto, pagar 20% 
de entrada no ato e o restante em uma única parcela de 
$100.160,00 vencível em 90 dias.  Admitindo-se o 
regime de juros simples comerciais, a taxa de juros 
anuais cobrada na venda a prazo é de: 
 
A) 98,4% 
B) 99,6% 
C) 100,8% 
D) 102,00% 
E) 103,2% 
 

13. (AFTN/ESAF)  Um capital no valor de 50, aplicado a juro 
simples a uma taxa de 3,6% ao mês, atinge, em 20 dias, 
um montante de: 
 
A) 51 
B) 51,2 
C) 52 
D) 53,6 
E) 68 
 

14. (TTN/ESAF)  Um capital de R$ 100.000,00 aplicado à 
taxa de juros simples de 20% ao trimestre, ao longo de 
15 meses, rende um total de juros no valor de: 
 
A) R$ 30.000,00 
B) R$ 80.000,00 
C) R$ 100.000,00 
D) R$ 150.000,00 
E) R$ 50.000,00 
 

15. (Contador-RJ) Um eletrodoméstico custa R$ 250,00 à 
vista, mas pode ser pago em duas vezes:  R$ 150,00 de 
entrada e R$ 150,00 em 30 dias.  O juro que a loja está 
cobrando ao cliente que paga em duas vezes é de: 
 
A) 45% am 
B) 50% am 
C) 55% am 
D) 60% am 
E) 65% am 
 
    

 
 
 
 
 


