
 
 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Material de apoio para Aula ao Vivo 

Matemática 
Professor: Paulo César 

18/09/2014 

 
Porcentagem e Juros 
 
1. (Fgv) Se uma pessoa faz hoje uma aplicação financeira a juros compostos, daqui a 10 anos o 
montante M será o dobro do capital aplicado C. 
Utilize a tabela abaixo. 
 

x 0 0,1 0,2 0,3 0,4 
x2  1 1,0718 1,1487 1,2311 1,3195 

 
Qual é a taxa anual de juros?  
a) 6,88%    
b) 6,98%    
c) 7,08%    
d) 7,18%    
e) 7,28%    

   
 
2. (Ufsm) No Brasil, falar em reciclagem implica citar os catadores de materiais e suas 
cooperativas. Visando a agilizar o trabalho de separação dos materiais, uma cooperativa decide 
investir na compra de equipamentos. Para obter o capital necessário para a compra, são 
depositados, no primeiro dia de cada mês, R$600,00 em uma aplicação financeira que rende juros 
compostos de 0,6% ao mês. A expressão que representa o saldo, nessa aplicação, ao final de n 
meses, é  

a)    
n

100.600 1,006 1 .     

b)    
n

100.000 1,06 1 .    

c)    
n

10.060 1,006 1 .     

d)    
n

100.600 1,06 1 .     

e)    
n

100.000 1,006 1 .     

 
 
3. (Fgv) Um capital A de R$10.000,00  é aplicado a juros compostos, à taxa de 20% ao ano; 

simultaneamente, um outro capital B, de R$5.000,00, também é aplicado a juros compostos, à 

taxa de 68% ao ano. 
Utilize a tabela abaixo para resolver. 
 

x 1 2 3 4 5 6 7 8 9 

log x 0 0,30 0,48 0,60 0,70 0,78 0,85 0,90 0,96 

 
Depois de quanto tempo os montantes se igualam?  
a) 22 meses.    
b) 22,5 meses.    
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c) 23 meses.    
d) 23,5 meses.    
e) 24 meses.    
   
 
4. (Enem) Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamentos remarcou os 
preços de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegam ao caixa, os clientes que 
possuem o cartão fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total 
de suas compras. 
Um cliente deseja comprar um produto que custava R$50,00 antes da remarcação de preços. Ele 
não possui o cartão fidelidade da loja. 
 
Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, a economia adicional que obteria ao 
efetuar a compra, em reais, seria de: 
a) 15,00.    
b) 14,00.    
c) 10,00.    
d) 5,00.    
e) 4,00.    

   
 
5. (Enem) O contribuinte que vende mais de R$ 20 mil de ações em Bolsa de Valores em um mês 
deverá pagar Imposto de Renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro 
obtido com a venda das ações. 

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 26 abr. 2010 (adaptado). 
 
Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de ações que custou R$ 26 mil terá de pagar de 
Imposto de Renda à Receita Federal o valor de  
a) R$ 900,00.    
b) R$ 1200,00.    
c) R$ 2100,00.    
d) R$ 3900,00.    
e) R$ 5100,00.    
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Gabarito 
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