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CAPITALIZAÇÃO 
 

1. Um capital de 5.000 € foi aplicado durante 5 anos, em regime de juros simples, à taxa 
anual de 8%. 

a) Calcule o juro vencido em cada ano. 

b) Calcule o total de juros vencidos. 

 

2. Um capital de 100.000 € foi aplicado durante 10 anos, em regime de juros simples, à 
taxa anual de 12%. 

a) Calcule o juro vencido em cada ano. 

b) Calcule o total de juros vencidos. 

 

3. Um capital de 5.000 € foi aplicado durante 4 anos, em regime de juros compostos, à 
taxa anual de 10%. 

a) Calcule o juro vencido em cada ano. 

b) Qual o capital acumulado ao fim de cada período? 

c) Calcule o total de juros vencidos. 

 

4. Um capital de 2.500 € foi aplicado durante 7 anos, em regime de juros compostos, à 
taxa anual de 15%. 

a) Calcule o juro vencido em cada ano. 

b) Qual o capital acumulado ao fim de cada período? 

c) Calcule o total de juros vencidos. 

 

5. Um capital de 50.000 € foi aplicado durante 6 anos e por um período de um ano 
renovável à taxa anual de 18%, tendo sido renovado 5 vezes. 

Sabendo que ficou estipulado que os juros seriam pagos no fim de cada período anual e 
que o mutuante acabou por não os levantar, qual o valor que tem disponível no final do 
processo de capitalização? 
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6. Uma empresa pediu emprestado 45.000 € a um Banco, por um prazo de 4 anos e a 
sujeitar a uma taxa de juro anual de 7%.  

Sabendo que os juros vencidos deverão ser acrescidos ao capital em dívida no final de 
cada ano, quanto receberá o Banco no final do empréstimo? 

 

7. Considere os seguintes dados hipotéticos: 

C0 = 10.000 €; 

i = 5%; 

n = 5 anos. 

 

a) Construa um quadro que confronte o valor do juro resultante em cada ano, quando 
se utiliza o regime de juros simples, com o obtido com a utilização do regime de juros 
compostos. 

b) Construa um quadro que confronte os valores do capital acumulado em cada ano dos 
dois regimes. 

c) Elabore um gráfico ilustrativo dos resultados obtidos na alínea a). 

d) Elabore um gráfico ilustrativo dos resultados obtidos na alínea b). 

 

8. O Diretor Financeiro da ABC, S.A. pretende substituir uma taxa de 8% semestral por 
uma taxa equivalente referente a um período diferente. 

a) Qual a taxa no caso de ser anual? 

b) Qual a taxa no caso de ser trimestral? 

 

9. O Diretor Financeiro da XYZ, S.A. pretende substituir uma taxa de 12% trimestral por 
uma taxa equivalente referente a um período diferente. 

a) Qual a taxa no caso de ser anual? 

b) Qual a taxa no caso de ser mensal? 

 

10. Determine a taxa de juro mensal proporcional à taxa de juro anual de 21%. 

 

11. Determine a taxa de juro trimestral proporcional à taxa de juro anual de 16% 
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12. Considerando a taxa semestral efetiva de 8%, determine: 

a) A taxa anual efetiva. 

b) A taxa mensal efetiva. 

 

13. Considerando a taxa trimestral efetiva de 5%, determine 

a) A taxa anual efetiva. 

b) A taxa mensal efetiva. 

 

14. O Sr. Manuel Costa colocou 10.000 € durante 4 anos, à taxa anual nominal de 18%, 
em regime de capitalização composta. Determine o capital acumulado se: 

a) A capitalização for anual. 

b) A capitalização for semestral. 

c) A capitalização for mensal. 

 

15. O Sr. José Silva colocou 5.000 € durante 6 anos, à taxa anual nominal de 12%, em 
regime de capitalização composta. Determine o capital acumulado se: 

a) A capitalização for anual. 

b) A capitalização for semestral. 

c) A capitalização for mensal. 

 

16. O Sr. João Sousa colocou 5.000 € durante 8 anos, à taxa anual de 12%, em regime de 
capitalização composta. Sabendo que a capitalização é semestral, qual o capital 
acumulado se: 

a) A taxa anual de 12% é efetiva. 

b) A taxa anual de 12% é nominal. 

 

17. O Sr. António Ferreira colocou 2.500 € durante 10 anos, à taxa anual de 14%, em 
regime de capitalização composta. Sabendo que a capitalização é semestral, qual o 
capital acumulado se: 

a) A taxa anual de 14% é efetiva. 

b) A taxa anual de 14% é nominal. 
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18. O Sr. Joaquim Pinto aplicou 5.000 € durante 5 anos, à taxa de juro anual de 16%, em 
regime de capitalização composta. Sabendo que durante o período da aplicação a taxa 
média de inflação foi de 12% determine: 

a) O capital acumulado. 

b) A taxa real da aplicação. 

c) O valor real do capital acumulado 

 

19. A D. Maria Oliveira colocou 10.000 € durante 3 anos, à taxa de juro anual de 14%, 
em regime de capitalização composta. Sabendo que durante o período da aplicação a 
taxa média de inflação foi de 8%, determine: 

a) O capital acumulado. 

b) A taxa real da aplicação. 

c) O valor real do capital acumulado 

 

20. Foi colocado um capital de 10.000 € durante 12 anos, a uma taxa anual composta de 
10%. No final de cada ano e até ao 11º ano, são retirados 4/5 do juro produzido, 
acumulando-se o restante ao capital. 

Qual será o valor do capital no final (do 12º ano)? 

 

21. Uma empresa tem duas possibilidades para pagamento das suas matérias-primas: 

1ª - 3.000 € a pronto pagamento; 

2ª - 3.150 € a 60 dias. 

Se a empresa tiver que pedir o dinheiro emprestado para pagar a pronto, qual a taxa de 
juro máxima que poderá aceitar, considerando o regime de juros simples? 

 

22. Sabendo que o capital acumulado por 12.500 €, aplicados a uma determinada taxa 
trimestral composta durante 8 anos, é de 34.785 €, determine o capital acumulado ao 
fim de 5 anos. 

 

23. Uma empresa lançou a concurso a empreitada de construção dos seus estaleiros 
fabris. De entre as propostas apresentadas e que obedecem às especificações do 
caderno de encargos, nomeadamente no que respeita ao prazo de construção, 
selecionou três.  



 

6 
 

O orçamento da primeira ascende a 35.000€; o da segunda 45.000€ e o da terceira 
50.000€, sendo que o montante da primeira deve ser liquidado na data da assinatura do 
contrato, enquanto o da segunda e o da terceira devem ser pagos após decorridos 4 
anos e 7 anos, respetivamente. 

Considerando uma taxa média composta de 10,5% ao ano e ignorando a eventual maior 
ou menor liquidez, qual das propostas aconselha à empresa? 

 

24. A que taxa de juro anual, em regime de capitalização simples, se deve colocar 
10.000 €, para atingir: 

a) 13.000 € ao fim de 1 ano. 

b) 12.100 € ao fim de 9 meses. 

c) 10.241,67 € ao fim de 2 meses. 

 

25. Qual o capital acumulado por um capital de 500 €, em regime de juros compostos, 
nas seguintes condições: 

a) 2 anos à taxa anual efetiva de 30%.  

b) 4 semestres à taxa semestral efetiva de 15%.  

c) 24 meses à taxa mensal efetiva de 2,5%. 

d) 8 meses à taxa anual efetiva de 28%. 

e) 15 meses à taxa trimestral efetiva de 6%. 
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ACTUALIZAÇÃO  
 

 

1. O Sr. Manuel Silva detém um crédito que se vence daqui a 5 anos. Por necessitar de 
imediata liquidez, propôs ao devedor ser reembolsado já por 3.000 €, tendo para tal 
calculado um desconto por dentro à taxa anual de 12%. 

a) Qual era o montante a reembolsar daqui a 5 anos? 

b) Qual o montante do desconto que o Sr. Silva calculou? 

 

2. O Sr. Alberto Rocha detém um crédito que se vence daqui a 10 anos. Por necessitar 
de imediata liquidez, propôs ao devedor ser reembolsado já por 4.000 €, tendo para tal 
calculado um desconto por dentro à taxa anual de 10 %. 

a) Qual era o montante a reembolsar daqui a 10 anos? 

b) Qual o montante do desconto que o Sr. Alberto Rocha calculou? 

 

3. A empresa XYZ, S.A. possui um crédito com o valor nominal de 20.000 €, vencível 
daqui a 3 anos. Motivada por necessidades de tesouraria, propôs ao seu devedor o 
desconto por fora imediato, de forma a tomar disponível o seu valor atual. Sabendo que 
a taxa de juro é de 10 % ao ano, determine: 

a) O valor do desconto. 

b) O montante efetivamente recebido. 

 

4. A empresa UK, S.A. detém um crédito com o valor nominal de 2.500 €, vencível daqui 
a 5 anos. Motivada por necessidades de tesouraria, propôs ao seu devedor o desconto 
por fora imediato, de forma a tornar disponível o seu valor atual. Sabendo que a taxa de 
juro é de 12% ao ano, determine: 

a) O valor do desconto. 

b) O montante efetivamente recebido. 

 

 

5. A empresa ABC, S.A. possui um crédito com o valor nominal de 5.000 €, vencível daqui 
a 10 anos. Motivada por necessidades de tesouraria, propôs ao seu devedor o desconto 
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por fora imediato, de forma a tomar disponível o seu valor atual. Sabendo que a taxa de 
juro é de 10% ao ano, determine: 

a) O valor do desconto. 

b) O montante efetivamente recebido. 

c) Interprete os resultados. 

 

6. A empresa MNO, S.A. detém um crédito com o valor nominal de 10.000 €, vencível 
daqui a 10 anos. Motivada por necessidades de tesouraria, propôs ao seu devedor o 
desconto por fora imediato, de forma a tomar disponível o seu valor atual. Sabendo que 
a taxa de juro é de 12% ao ano, determine: 

a) O valor do desconto. 

b) O montante efetivamente recebido. 

c) Interprete os resultados. 

 

7. Na aquisição de um empilhador, o comprador pagou 5.000 € e comprometeu-se a 
pagar os restantes 7.500 € passados 3 anos. Após um ano, e devido a facilidades de 
tesouraria, propôs ao fornecedor do equipamento liquidar a sua dívida. Sabendo que a 
taxa de juro é de 18 % ao ano, quanto deve então pagar? 

Utilize o conceito de desconto composto. 

 

8. Na aquisição de uma máquina agrícola, o comprador pagou 2.000 € e comprometeu-
se a pagar os restantes 3.000 € passados 4 anos. Após um ano, e devido a facilidades de 
tesouraria, propôs ao fornecedor do equipamento liquidar a sua dívida. Sabendo que a 
taxa de juro é de 15 % ao ano, quanto deve então pagar? 

Utilize o conceito de desconto composto. 

 

9. Considere um valor nominal de 500 € e uma taxa de juro de 20% ao ano. Calcule o seu 
valor atual se faltarem 0, 1, 5 e 10 anos para o seu vencimento utilizando os três regimes 
de desconto possíveis e pondo os resultados numa tabela comparativa, tecendo 
posteriormente alguns comentários à mesma. 

 

 

10. Considere um valor nominal de 2.500 € e uma taxa de juro de 10% ao ano. Calcule o 
seu valor atual se faltarem 0, 1, 10 e 20 anos para o seu vencimento, utilizado os três 
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regimes de desconto possíveis e pondo os resultados numa tabela comparativa, tecendo 
posteriormente alguns comentários à mesma. 

 

11. Calcule o valor atual de uma dívida de 2.000 € vencível daqui a três anos. Admita 
juro composto, com uma taxa anual nominal de 26% e capitalização semestral. 

 

12. Um comerciante pretende substituir dois pagamentos (um de 600 € a 90 dias e outro 
de 400 € a 120 dias) por um só de 1.050 €. Calcule o prazo deste último pagamento para 
que, à taxa anual de 18 % e em regime de desconto por fora, seja equivalente aos 
pagamentos que vai substituir. 

 

13. Suponha que é diretor financeiro de uma empresa e pretende propor a substituição 
de três pagamentos (um imediato de 7.500 €, outro de 15.000 € a 3 anos e finalmente 
um terceiro de 12.500 € a 5 anos) por um só vencível a 3 anos de prazo. Calcule, em 
regime de juros compostos e à taxa anual de 16%, o montante deste último pagamento 
que se propõe substituir. 

 

14. Um empresário comprou um lote de mercadorias por 8.500 €. Pagou imediatamente 
4.000 € e comprometeu-se a pagar o restante em 2 pagamentos iguais, ao fim de 1 e 2 
anos. Sabendo que a taxa de juro anual desta operação é 16%, determine o montante 
da prestação anual. 

 

15. Certo aforrador colocou em regime de juros compostos, à taxa anual efetiva de 15%, 
7.000€ em 31 de março de 1989 e 15.000 € em 1 de setembro de 1990. No dia 1 de 
junho de 1991, utilizou as somas acumuladas destes capitais para comprar uma casa que 
foi paga integralmente a pronto.  

Para esse efeito, teve ainda necessidade de recorrer, nessa data, a um empréstimo 
sujeito a uma taxa de juro efetiva composta de 9% ao semestre e a reembolsar no dia 1 
de setembro de 1993, pelo montante global de 20.000 €. Determine o preço da casa. 
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DESCONTO BANCÁRIO 
 

1. Devido à falta de liquidez, o portador de uma letra de 5.000 €, propôs ao Banco o seu 
desconto imediato, quando ainda faltavam 90 dias para o seu vencimento. Sabendo que 
as condições negociadas com o Banco foram: 

 Taxa de Juro - 16% /ano; 
  Imposto de selo – 4% 
 Comissão Bancária – 0,6% 
 Portes – 1€ 

a) Calcule o valor do Desconto Bancário. 

b) Determine o montante que o Banco creditou na conta do portador da letra. 

 

2. Devido à falta de liquidez, o portador de uma letra de 20.000 €, propôs ao Banco o 
seu desconto imediato, quando ainda faltavam 45 dias para o seu vencimento. Sabendo 
que as condições negociadas com o Banco foram: 

  Taxa de Juro – 8% / ano;  
 Imposto de selo -4% 
 Comissão Bancária – 0,55% 
  Portes – 1,80€ 

a) Calcule o valor do Desconto Bancário. 

b) Determine o montante que o Banco creditou na conta do portador da letra. 

 

3. Recorrendo aos dados do Exercício 1, determine 

a) A taxa real suportada durante o período de tempo de antecipação do capital. 

b) A taxa efetiva anual. 

 

4. Recorrendo aos dados do Exercício 2, determine: 

a) A taxa real suportada durante o período de tempo de antecipação do capital. 

b) A taxa efetiva anual. 

 

5. A empresa XYZ aceitou uma letra de 10.000 €, com vencimento para 15.10.05. Não 
obstante, e antevendo dificuldades de tesouraria, 30 dias antes do seu vencimento, 
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propôs ao sacador a reforma integral por 30 dias. As condições que lhe foram 
proporcionadas são: 

 Taxa de Juro – 15%/ano 
  Imposto de selo – 4% 
 Comissão Bancária – 0,5% 
 Portes – 1,50 € 

a) Calcule o valor nominal da nova letra, considerando que englobou os encargos de 
desconto. 

b) Calcule o valor nominal da nova letra, considerando que os encargos foram liquidados 

separadamente. 

c) Admitindo a situação da alínea b), determine o montante de encargos liquidados. 

 

6. A empresa ABC aceitou uma letra de 15.000 €, com vencimento para 18.04.06. Não 
obstante, e antevendo dificuldades de tesouraria, 15 dias antes do seu vencimento, 
propôs ao sacador a reforma de 40% por 60 dias. As condições que lhe foram 
proporcionadas são: 

 Taxa de Juro – 14%/ano  
 Imposto de selo – 4% 
 Comissão Bancária – 0,5%  
 Portes - 1,20€. 

a) Calcule o valor nominal da nova letra, considerando que englobou os encargos de 
desconto. 

b) Calcule o valor nominal da nova letra, considerando que os encargos foram liquidados 

separadamente. 

c) Admitindo a situação da alínea b), determine o montante de encargos liquidados. 

 

7. Uma letra com vencimento a 60 dias é descontada num Banco que pratica as 
seguintes condições de desconto: 

 Taxa de Juro – 19,5% /ano; 
  Imposto de selo – 4%; 
 Comissão Bancária - + 1/1000; 
 Portes – 1€ 

Sabendo que o Produto Líquido do Desconto foi de 1.750 €, calcule o valor nominal da 
letra. 
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8. O portador de uma letra de 1.500 €, emitida em 30 de junho e com vencimento para 
23 de outubro do mesmo ano, por necessitar de liquidez, resolveu financiar-se, 
descontando-a no banco que privilegia. 

A operação ocorreu no dia 8 de julho e foi sujeita às seguintes condições de desconto: 

 Taxa de Juro – 12%/ano; 
 Imposto de selo – 4%; 
 Comissão Bancária - 1/100; 
  Portes - 1 €. 

Calcule o Produto Líquido do Desconto e a taxa efetiva da operação. 

 

9. O aceitante de uma letra de 6.000 € não a pagou na data de vencimento. No entanto, 
três meses depois estabeleceu um acordo com o credor, que previa o seguinte: 

- Pagamento imediato de25% do valor da letra; 

- Aceite de 6 novas letras com vencimentos mensais, o primeiro dos quais a 30 dias de 
vista, e com iguais valores nominais, que incluíam os seguintes encargos: 

 Taxa de juro – 28% / ano;  
 Imposto de Selo – 4% 
 Comissão Bancária – 1/1000; 
  Portes - 1 €. 

Calcule o valor nominal de cada uma das novas letras. 

 


