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Em todas as questões, apresente todos os cálculos e/ou justificações necessárias. Se 

obtiver algum resultado por tentativa e erro, apresente os cálculos que confirmam que a 

resposta está correta.   

Nos arredondamentos, conserve sempre duas casas decimais, exceto indicação em 

contrário.                           A questão nº 10 deve ser preenchida no enunciado 

 

Nome:………………………….…………………………………………………….nº…. 

 1) A Ana comprou um casaco com 30% de desconto e pagou  175 euros. Quanto 

pagaria pelo casaco, se o desconto fosse de 45%? 

2) Por um jantar de negócios, o Sr. Jardim pagou 11.46  euros, só de iva. A taxa deste 

imposto a aplicar nesta situação é de 12%. Quanto pagou, ao todo, o Sr Jardim? 

 

3) O IRS depende do rendimento coletável, de acordo com a seguinte tabela: 

Rendimento  

Coletável(euros) 

Continente Madeira Açores 

Taxa(%) Abater Taxa(%) Abater Taxa(%) Abater 

Até 4639 10.5 0 8.5 0 8.4 0 

> 4639 a 7017 13 115.98 11 115.98 10.4 92.78 

>7017 a 17 401 23.5 852.76 22 887.85 18.8 682.21 

>17 401 a 40 020 34 2679.87 32.5 2714.95 27.2 2143.89 

>40 020 a 58 000 36.5 3680.37 36 4115.65 29.2 2944.29 

>58 000 a 62 546 40 5710.37 39 5855.65 32 4568.29 

>62 546 42 6961.29 41 7106.57 33.6 5569.03 

  Em Dezembro de 2008, o Manuel e a Joana verificaram que o rendimento global do 

casal, nesse ano, era de € 34 000. Os rendimentos da Joana foram € 20 500 e os do 

Manuel € 13 500. Foi-lhes proposto prestarem um serviço, no Natal desse ano, pelo qual 

receberiam a quantia de € 1 000. O Manuel, após consultar a tabela das taxas de IRS, 

resolveu não aceitar o serviço, dizendo à Joana que «não queria perder dinheiro, dado 

que passariam para outro escalão ». 

3.1) Faça o cálculo do IRS com a prestação do serviço, no Natal; 

3.2) Faça o cálculo do IRS sem a prestação do serviço, no Natal; 

3.3)  Compare as duas situações e tire uma conclusão. 

 4) A tabela seguinte contém os IHPC de Portugal relativos a Maio de 2008 e Fevereiro 

de 2009: 

País Maio 2008 Fevereiro 2009 

Portugal 109,04  106,70   

4.1) Calcule a taxa de inflação em Portugal neste período. Apresente o resultado em 

percentagem. (3 c.d.)   

4.2) Sabendo que em Fevereiro de 2009, em Portugal, um cabaz de compras custou 

92,78 euros, quanto se pagou em Maio de 2008 pelo mesmo cabaz? (2c.d.) 

5)  A Dona Ana depositou  6 000 euros num banco, em regime de juro simples, com 

uma taxa anual de 12,3 %. 

5.1) Calcule o capital que a Dona Ana terá ao fim de 8 anos. 

5.2) Qual o número mínimo de anos que a Dona Ana deverá manter o depósito, até 

acumular na sua conta, pelo menos, o triplo do dinheiro que depositou? 



 6) A senhora  Maria aplicou 20 000 euros num produto financeiro de capitalização 

anual composta. A taxa de juro, praticada no 1º ano, foi de 6%. Em cada um dos anos 

seguintes, a taxa de juro aumentou três pontos percentuais. Qual é o menor número de 

anos necessários para, pelo menos, duplicar o capital? Justifique. 

7) O Paulo vai casar-se e precisa de uma casa maior do que o estúdio onde vive desde 

que começou a trabalhar. Acordou com o banco um empréstimo de 120 000 euros a 

pagar em 30 anos, com uma taxa de juro anual de 7.5%. Como está com dificuldade em 

vender o estúdio, ficou estabelecido no contrato que, nos dois primeiros anos, pagaria 

apenas os juros do capital da sua nova casa. 

7.1)  Qual será a mensalidade a pagar ao banco durante os dois primeiros anos? 

7.2)  Qual será a mensalidade a pagar ao banco após os dois anos de carência? 

7.3)  Quanto pagará ao todo no final do contrato? 

8) Para o seu cartão de crédito o Paulo optou pela modalidade de 30%, sendo os 

pagamentos efetuados no dia 1 de cada mês. A taxa de juro a aplicar ao valor em dívida 

é de 12% ao ano. Na tabela seguinte encontram-se os pagamentos de algumas compras 

efetuadas pelo Paulo com o cartão:  
 

Meses Pagamentos(euros)      

Março 279  

Abril 110  

Maio 92    

Quanto terá de pagar o Paulo ao banco no dia (4c.d): 

8.1)  1 de Abril?      

8.2) 1 de Maio?      

8.3) 1 de Junho?       

 9) Após alguma ponderação, o Luís deciciu aplicar 15 000 euros em determinado fundo 

de investimento. O número de unidades de participação desse fundo é 150 000, sendo o 

seu valor total de 4 500 000 euros no dia 20 de Abril de 2009. 

9.1) Qual é a cotação de cada unidade de participação para o dia 21 de  

Abril de 2009?(3 c.d.) 

9.2) Quantas unidades de participação poderá o Luís subscrever? 

9.3) Em Julho de 2009 o Luís decidiu vender as suas unidades de participação. Suponha 

que este tipo de investimento não tem comissões e que no dia do resgate as unidades de 

participação valem 32 euros cada. Determine o lucro do Luís neste investimento. 

 

10)  Tenho um capital de 50 000 euros  e recebo 33,5% de juro todos os anos. No entanto, no final 

de cada ano deposito a quantia de 5 000 euros. Descreva a evolução do meu capital ao longo dos 3 

primeiros anos, preenchendo a seguinte tabela:  (apresente os cálculos e os resultados) 

 Cálculos Resultado(4c.d) 

1 ano 

 

 

 

 

 

 

2 anos 

 

 

 

 

 

 

3 anos 

 

 

 

 

 

 

Cotações: 

1) 1  2) 1  3.1) 1  3.2) 1  3.3) 0.5   4.1) 0.5  4.2) 1.5  5.1) 1  5.2) 1  6) 1  7.1) 0.5  7.2) 1   

7.3) 1   8.1) 0.5   8.2) 1   8.3) 1   9.1) 0.5   9.2) 1   9.3) 1   10) 3 


