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A chegada da televisão no Brasil facilitou o acesso à informação. Com o
avanço da tecnologia, os aparelhos estão cada dia mais modernos e
consequentemente mais caros. Um consumidor deseja adquirir uma
televisão com tecnologia de última geração. Enquanto aguarda o preço
da televisão baixar, ele aplica o capital disponível de R$ 3.200,00 no
sistema de capitalização simples a uma taxa de 5% ao mês em uma
instituição financeira, por um período de 24 meses. Qual o montante,
ao final desse período?

EXERCÍCIO 01EXERCÍCIO 01
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Em uma loja, um aparelho de TV que custava R$ 2.000,00 passou a custar
R$ 3.000,00. De quantos por cento foi o reajuste?

EXERCÍCIO 02EXERCÍCIO 02
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Um capital de R$ 4.800,00 é aplicado à taxa de 8% ao ano. Quanto esse valor
renderá de juros simples, durante 60 meses?

EXERCÍCIO 03EXERCÍCIO 03
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Danúbio devia, em seu cartão de crédito, R$ 1.200,00. Como não conseguiu pagar,
em dois meses essa dívida aumentou para R$ 1.920,00. Nesse caso, qual foi a taxa
de juros simples cobrada mensalmente pelo cartão de crédito?

EXERCÍCIO 04EXERCÍCIO 04
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Por quanto tempo o capital de R$ 18.000,00 esteve aplicado, à taxa de 24% ao
ano, para render R$ 12.960,00 de juros simples?

EXERCÍCIO 05EXERCÍCIO 05
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Um capital de R$ 10.000,00 é aplicado à taxa de 5% ao ano. Quanto esse valor
renderá de juros simples, durante 36 meses?

EXERCÍCIO 06EXERCÍCIO 06
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MATEMÁTICA FINANCEIRA
ATIVIDADE - AULA: 04/09/2020

01. Vamos determinar os juros simples produzidos por um capital de R$ 8.000,00
aplicado à taxa de 15% ao ano, durante 6 anos.

02. Durante quanto tempo é necessário empregar o capital de R$ 2.000,00 à taxa
de 2% a.m., para que se obtenha R$ 800,00 de juros simples?

03. Um capital de R$ 10.000,00, aplicado durante 3 meses a juros simples, rende
R$ 300,00. Determine a taxa de juros cobrada.


