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Continuando... Juros Simples! 

Juro Exato e Juro Comercial: 

 Quando falamos em juro exato, estamos, na verdade, nos referindo aos dias do calendário, ou seja, devemos 

considerar a quantidade de dias existentes em cada mês. Como, por exemplo: janeiro (31 dias), fevereiro (28 ou 29 

dias). Desta forma, um ano pode ter 365 dias ou 366 dias, se o ano for bissexto. 

 No caso de juro comercial, é aquele que se obtém contando-se o número de dias pelo critério do prazo 

comercial, isto é, consideram-se todos os meses com 30 dias. Desta forma, um ano tem 360 dias. 

 

Determinação do número exato de dias entre duas datas: 

 Podemos obter o número exato de dias entre duas datas de várias maneiras, a seguir alguns exemplos: 

1º) Pela contagem direta dos dias em um calendário, lembrando que apenas um dos dias extremos deve ser incluído. 

2º) Considerando o número exato de dias de cada mês, lembrando que: 

Janeiro, Março, Maio, Julho, Agosto, Outubro e Dezembro – 31 dias; 

 Abril, Junho, Setembro e Novembro – 30 dias; 

 Fevereiro – 28 dias ou 29 dias (anos bissextos). 

Por exemplo: 

Vamos determinar o número exato de dias de 11 de março a 18 de maio do mesmo ano do seguinte modo:

 11 de março a 11 de abril - 31 dias 

 11 de abril a 11 de maio - 30 dias 

 11 de maio a 18 de maio - 18 – 11 = 7 dias 

  Total   - 31 + 30 + 7 = 68 dias 

3º) O mesmo cálculo acima, utilizando-se a calculadora HP12C. Vamos incluir um ano qualquer, por exemplo, 2.014, 

então teremos:  

Data Inicial: 11/03/2.014 e Data Final: 18/05/2.014 

 f 6   - acrescentando 6 (seis) casas decimais (após a vírgula) 

 g [ D.MY ]  - introduzindo a função data (Brasil – Tecla 4) 

 11.032014 [ ENTER ]  -  entrando com a primeira data 

 18.052014 g   [ ∆DYS ] - entrando com a segunda data e calculando a variação (Tecla EEX) 

 68,000000   - 68 dias. 

OBS: *A técnica mais usada é a do cálculo do juro simples comercial para o número exato de dias; é a que 

proporciona o juro máximo em qualquer transação. 

*Um ano é bissexto quando o seu número é divisível por 4 (quatro). Por exemplo: 1.948, 1.956, 1.992 etc. 

Os anos cujos números terminam em “00” são bissextos de 4 (quatro) em 4 (quatro) séculos. O ano 2.000 foi 

bissexto, então o próximo ano terminado em “00” que será bissexto é 2.400. 
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4º) Usando a tecla [DATE] na HP12C: 

Calcule a data de vencimento, de uma fatura com prazo de vencimento de 90 (noventa) dias, cuja emissão 

ocorreu no dia 27/09/2014. 

  

f 6   - acrescentando 6 (seis) casas decimais (após a vírgula) 

 g [ D.MY ]  - introduzindo a função data (Brasil – Tecla 4) 

 27.092014 [ ENTER ] - entrando com a primeira data 

90 g   [ DATE ]  - entrando com os dias e calculando a data de vcto (Tecla CHS) 

 26.12.2014   - data do vencimento da fatura. 

 

Obs.: Para desabilitar a função data no visor da HP12C é só clicar g [ M.DY ], ou seja, entrando com a outra função 

data (Tecla 5) essa função se apagará automaticamente do visor. 

 

Exemplos: 

 

01) Uma prestação no valor de R$ 14.500,00 venceu em 01/02/03 sendo quitada em 15/03/03, com a taxa de 48% 

ao ano. Determine os juros exato e comercial pagos nesta operação. 

Dados: 

PV ou Capital = R$ 14.500,00 

i = 48% ao ano 

Vencimento da prestação: 01/02/03 

Data do pagamento: 15/03/03 

 

Resolução:  

f 6 

g [ D.MY ] 

01.022003 ENTER 

15.032003 g   [ ∆DYS ] 

 42 dias 

 

a) J.Exato = 14.500 x 0,48 x 42  =    R$ 800,88    

       365          

 

b) J.Comercial = 14.500 x 0,48 x 42  =    R$ 812,00 

360 
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02) A que taxa mensal deve estar aplicada a quantia de R$ 66.000,00 para que, em 3 meses e 10 dias, renda um juro 

de R$ 11.000,00?  

Dados: 

PV ou Capital = R$ 66.000,00 

J = R$ 11.000,00 

n = 3 meses e 10 dias = 3 x 30 + 10 = 100 dias 

i = ? 

 

Resolução: 

J = C.i.n 

11000 = 66000 . 100 . i 

i =            11000     

            66000 . 100 

i = 0,00167 ao dia ou x100 �  i = 0,1667% ao dia 

 

Como o exercício está pedindo a taxa mensal, devemos multiplicar o resultado por 30 dias: 

i = 0,00167 x 30 dias = 0,05 ao mês ou 5% ao mês 

 

03) A que taxa foi empregado o capital de R$ 12.000,00, que, no prazo de 2 anos, rendeu R$ 8.400,00 de juro? 

Dados: 

PV ou Capital = R$ 12.000,00 

J = R$ 8.400,00 

n = 2 anos 

i = ? 

 

Resolução: 

J = C.i.n 

8400 = 12000 . 2 . i 

i =           8400     

            12000 . 2 

 

i = 0,35 ao ano ou 35% a.a. 
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EXERCÍCIOS COM JURO COMERCIAL E EXATO: 

 

01)  Considerando o prazo exato, complete a tabela abaixo: 

 

Início de aplicação Data de vencimento Prazo (em dias) 

04/02/2001 15/07/2001 ? 

18/03/1996 ? 70 dias 

? 20/10/2002 54 dias 

 

02) Um consumidor financiou um eletrodoméstico em 24 pagamentos de R$ 28,42 (parcelas fixas), vencendo a 

primeira parcela de hoje a 30 dias. Logo na primeira prestação houve um atraso de 11 dias para pagamento. 

Sabe-se que o valor pago de juros foi de R$ 1,56. Qual foi a taxa mensal de juros praticada pelo 

estabelecimento comercial? 

 

03) Um capital de R$ 9.840,00 foi aplicado à taxa de 3% ao mês, no período compreendido entre 15/04/2004 e 

23/07/2004. Qual o juro recebido? 

 

 

04) Uma aplicação de R$ 8.000,00, pelo prazo de 6 meses, obteve um rendimento de R$ 1.680,00. Qual a taxa 

anual correspondente? 

 

05) Qual o capital a ser aplicado no período de 05/06/2001 a 30/11/2001, à taxa de 36% ao ano, para render um 

juro de R$ 5.696,00? 
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