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Introdução 

 Muitos de nós crescemos lendo as histórias do Tio Patinhas, criação de Walt Disney, desenhista 

norte-americano. Nelas, nos acostumamos a ver Tio Patinhas “curtindo” sua fortuna, guardada a sete 

chaves em seu cofre. 

 No mundo real, no entanto, poucas pessoas estão dispostas a agir como Tio Patinhas. Longe disso, 

quem tem dinheiro disponível nem pensa em guardá-lo consigo. Procura alguma maneira de entregá-lo de 

forma a obter mais dinheiro, seja na aquisição de bens, seja no mercado financeiro, ou, simplesmente, 

emprestando-o a terceiros. 

 Tudo isso é feito a partir de um princípio básico: quem empresta dinheiro a alguém espera recebê-

lo, depois de certo tempo, acrescido de uma quantia adicional cobrada a título de aluguel do dinheiro. 

 

Juros ( J )  

É a remuneração obtida a partir do capital de terceiros. Esta remuneração pode ocorrer a partir de 

dois pontos de vista: 

- de quem paga: nesse caso, o juro pode ser chamado de despesa financeira, custo prejuízo, etc. 

- de quem recebe: podemos entender como sendo rendimento, receita financeira, ganho, etc. 

Regimes de Capitalização 

 É o processo de formação do juro. Os regimes de capitalização que normalmente são utilizados em 

Matemática Financeira são SIMPLES e COMPOSTO ou linear e exponencial, respectivamente. 

 

Juro Simples 

 É o sistema de capitalização linear. O regime de juros será simples quando o percentual de juros 

incidir apenas sobre o valor do capital inicial, ou seja, sobre os juros gerados, a cada período, não incidirão 

novos juros. 

 

Capital ( C ) ou Valor Presente ( VP ) ou Present Value ( PV ) ou Principal ( P ) 

 É qualquer valor expresso em dinheiro e disponível em uma determinada data. 

 O capital que dá início a uma dada operação financeira é chamado capital inicial. 

 Também conhecido como: Principal, Valor Atual, Investimento Inicial, Valor Presente ou Valor 

Aplicado. Em língua inglesa, usa-se Presente Value, indicado nas calculadoras financeiras (HP –Hewlett 

Packard) pela tecla PV. 
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Taxa ( i ) 

 É o coeficiente obtido da relação dos juros (J) com o capital (C), que pode ser representado em 

forma percentual ou unitária. A termologia “i” vem do inglês “interest”, que significa juro. 

 A taxa de juro costuma apresentar-se, principalmente, de duas maneiras. 

 Forma porcentual: representa o juro de 100 unidades do capital, no período tomado como unidade 

de tempo. São Exemplos: 

i = 30% am. (lê-se: 30 por cento ao mês) 

i = 0,5% ad. (lê-se: meio por cento ao dia) 

 Forma unitária ou centesimal: representa o juro de 1 unidade do capital, no período tomado como 

unidade de tempo. São Exemplos: 

i = 0,30 am. 

I = 0,005 ad. 

Cálculo do Juro Simples 

 O juro simples é diretamente proporcional ao capital inicial e ao tempo de aplicação, sendo a taxa 

de juro por período o fator de proporcionalidade: 

 Temos: C – capital inicial 

   J – juro simples 

    n – tempo de aplicação 

   i – taxa de juro unitária 

Obs: Essa fórmula só pode ser aplicada se o prazo de aplicação n é expresso na mesma unidade de tempo a 

que se refere à taxa i considerada. 

EXERCÍCIOS: PROBLEMAS SOBRE JURO SIMPLES: 

01) Tomou-se emprestada a importância de R$ 1.200,00, pelo prazo de 2 anos, à taxa de 30% ao ano. Qual será o 

valor do juro a ser pago? 

02) Aplicou-se a importância de R$ 3.000,00, pelo prazo de 3 meses, à taxa de 1,2% ao mês. Qual o valor do juro a 

recebe? 

03) Qual o valor do juro correspondente a um empréstimo de R$ 3.200, pelo prazo de 18 meses, sabendo que a 

taxa cobrado é de 3% ao mês? 

04) Qual a taxa de juro cobrada em um empréstimo de R$ 1.500, a ser resgatado por R$ 2.700, no final de 2 anos?  

05) Qual o valor dos juros correspondentes a um empréstimo de R$ 5.000, pelo prazo de 5 meses, sabendo-se que 

a taxa cobrada é de 3,5% ao mês?  

06) Um capital de R$ 12.250,25, aplicado durante 9 meses, rende juros de R$ 2.756,31. Determine a taxa 

correspondente.  

07) Calcular o juro simples que o capital de R$ 15.300, rende quando aplicado a 18% ao ano, durante 3 meses. 

Fórmula:    J = C.i.n 
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