
 

FACULDADE DE TECNOLOGIA FAESAC 

EXERCÍCIO AVALIATIVO 
 
Curso:Tecnologia em Comércio Exterior / Petróleo e Gás____________________________  
 
Disciplina:Métodos Quantitativos                           Período: Primeiro        Turma: J_____ 
 

Data de entrega: 17/06/2014                                                                         Valor: 10,0 Pontos 

Aluno:                                                                                                            Nota: 
 

OBSERVAÇÕES: 
Não serão aceitas questões sem cálculo. 

O trabalho deverá ser entregue impresso e assinado. 

Não será aceito o trabalho após o dia 17/06/2014. 

 

1) Qual a taxa contratada de um empréstimo de R$ 30.000,00 que pode ser quitado em um 
único pagamento de R$ 51.310,18, sabendo-se que o pagamento é feito no 11º mês no 
regime de juros compostos?  

R:  
 
2) A que taxa um capital de R$ 43.000,00 pode ser dobrado em 18 meses no regime de 

juros compostos?  
R:  
 
3) No final de 2 anos, o Sr Pedro deverá efetuar um pagamento de R$ 200.000,00 

referente ao valor de um empréstimo contraído hoje, mais os juros compostos devidos 
( já incluídos no valor do pagamento ), correspondentes a uma taxa de 4% ao mês. 
Pergunta-se: Qual o valor emprestado?  

R:  
 
4) Uma pessoa pagará R$ 390.000,00 pelo pagamento de uma dívida contratada por 10 

meses à taxa de 3% a.m. Calcule o Capital e os Juros Compostos. 
R:  

 
5) Um capital inicial de R$ 320.000,00 foi aplicado a juros compostos por um período de 

6 meses e rendeu um montante de R$ 404.900,00. Calcule a taxa de juros da operação. 
R:  

 
6) Planejo emprestar R$ 18.000,00 por um período de 18 meses ao final do qual pretendo 

receber de volta um total de R$ 26.866,57. Qual deve ser o percentual da taxa de juro 
composto para que eu venha a conseguir este montante? 

R:  
 



7) Calcule o montante produzido pôr um capital de R$ 20.000,00, aplicado a juros 
compostos, a 5% ao mês, durante 2 anos 

R:  

 
8)  Uma pessoa toma emprestado a importância de R$ 30.000,00 a juros de 3% a.a. pelo 

prazo de 24 meses com capitalização composta. Qual o montante a ser devolvido e 
qual o valor dos juros?  

R:  
 
9) Que capital produz o montante de R$ 40.575,00 ao final de 9 meses à taxa de 3% a.t.? 
R:  

 

10) Sabendo-se que um capital inicial em regime de juros compostos, à taxa de 2,5% a.m., 
durante 4 meses rendeu o montante de R$ 79.475,00 . Calcule o Capital.  

R:  
 

 

11) Calcular os juros simples de R$ 1200,00 a 13% a.t. por 4 meses e 15 dias. 
R:  

 

12) Calcular os juros simples produzidos por R$ 40.000,00, aplicados à taxa de 36% 
a.a., durante 15 dias. 

R:  
 

13) Qual o capital que aplicado a juros simples de 1,2% a.m. rende R% 3.500,00 de 
juros em 75 dias? 

R:  
 

14) Qual o capital que aplicado a juros simples de 1,2% a.m. rende R% 3.500,00 de 
juros em 75 dias? 

R:  
 

15) Se a taxa de uma aplicação é de 150% ao ano, quantos meses serão necessários 
para dobrar um capital aplicado através de capitalização simples? 

R:  
 
16) Certo capital é aplicado em regime de juros simples, à uma taxa anual de 10%. 

Depois de quanto tempo este capital estará triplicado? 
R:  
 
17) Quais os juros produzidos pelo capital R$ 12.000,00, aplicados a uma taxa de 

juros simples de 10% ao bimestre durante 5 anos? 
R:  
 
 



18) Calcule o montante ao final de dez anos de um capital R$ 10.000,00 aplicado à 
taxa de juros simples de 18% ao semestre. 

R:  
 
19) A quantia de R$ 3.000,00é aplicada a juros simples de 5% ao mês, durante cinco 

anos. Calcule o montante ao final dos cinco anos. 
R:  
 
20) Calcular o montante resultante da aplicação de R$ 70.000,00 à taxa de 10,5% a.a. 

durante 145 dias. 
R:  
 


