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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 quatro casas decimais.              

   

 

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

 

1) Na Empresa de Electricidade da Madeira, existem tarifários, dos quais se pode 

observar o que se segue: para uma potência contratada de 6,9KVA, os encargos com a 

potência têm um custo diário de 0,3330 euros para a “tarifa simples” e 0,3434 euros 

para a “tarifa bi-horária”. Relativamente ao consumo, cada kWh consumido custa 

0,1352 euros na “tarifa simples”. Na “tarifa bi-horária”, cada KWh custa 0,1437 euros 

em horas fora do vazio e 0,0802 euros nas horas de vazio. 

1.1) Admita que durante um mês (30 dias) o seu consumo foi de 400 KWh, 80% dos 

quais em horas fora do vazio. Quanto pagará por este consumo se escolher a tarifa 

 1.1.1) simples?    

 1.1.2) bi-horária?  

1.2) A Rita optou pelo tarifário simples e pagou 31.3516 euros num mês. Quantos KWh 

consumiu?  

 

2)No concelho onde vive a Ana, o valor mensal a pagar pelo consumo da água é o 

seguinte:    Taxa fixa: 4 euros. 

 Consumos até 6 m
3
…………..0.7 euros/m

3
 

 Consumos  superiores a 6 m
3
  até 12m

3
……1,5  euro/m

3
 

 Consumos superiores a 12 m
3
……………….2,2 euros/m

3
 

2.1) Admitindo que o consumo foi de 18 m
3
 durante um mês, qual foi o valor pago ? 

  

2.2) Num outro mês, a mesma família pagou 67.8 euros pela água. Qual terá sido o 

consumo?  

3) Considere os seguintes tarifários, expressos em euros: 

A Ana e a Lara são irmãs e costumam utilizar 

o telemóvel. A Ana efectuou 5 chamadas de 6 

minutos para a rede TMN e 7 chamadas de 7 

minutos para outras redes. A Lara efetuou 4 

chamadas de 3 minutos para a rede TMN e 8 

chamadas de 2 minutos para outras redes. 

3.1) Quanto pagaria a Ana se usasse o  

     3.1.1) tarifário 1? 

     3.1.2) tarifário 2?                 

3.2) Quanto pagaria a Lara se usasse o  

     3.2.1) tarifário1? 

     3.2.2) tarifário 2?       

             

TARIFÁRIO 1 

Chamadas 

Destino 1º min. Min. 

seguintes 

TMN 0.258 0.155 

Outras redes  0.413 

TARIFÁRIO 2 

Chamadas 

Destino 1º min. Min. 

seguintes 

TMN 0.155 0.051 

Outras redes  0.609 
 



 

4) Em Dezembro de 2006, a EDP apresentava a possibilidade de os consumidores 

poderem optar entre duas modalidades no pagamento da eletricidade. 

Na modalidade simples o pagamento era feito com um preço fixo de 0.1011 euros por 

cada Kwh de consumo, acrescido de uma taxa fixa mensal de 36.05 euros. 

Na modalidade Bi-horária, as horas da noite e do fim-de-semana, que designamos 

“horas do vazio”, eram mais baratas do que as restantes (horas fora do vazio), de acordo 

com a seguinte tabela: 

Horas fora do vazio 0.1011 euros/kwh 

Horas do vazio 0.0552 euros/ kwh 

Taxa mensal fixa: 40.52 euros 

   
Numa determinada casa constatou-se que o consumo total de energia durante um mês 

foi de 300 KWh e que a quinta parte deste foi consumido em horas de “vazio”. 

Quanto pagará se optar pela tarifa  

4.1) simples?  

4.2) bi-horária?  

 

 

5)No concelho onde vive a Rita, o valor mensal a pagar pelo consumo da água é o 

seguinte:    Taxa fixa: X  euros. 

 Consumos até 5 m
3
………….Y euros/m

3
 

 Consumos  superiores a 5 m
3
  até 12m

3
……Z  euro/m

3
 

 Consumos superiores a 12 m
3
……………….W euros/m

3
 

 Admita que: 

  se o consumo for de 1 m
3
 durante um mês, paga 5.1 euros 

 se o consumo for de 2 m
3
 durante um mês, paga 5.95 euros 

 se o consumo for de 6 m
3
 durante um mês, paga 9.8 euros 

 se o consumo for de 15 m
3
 durante um mês, paga 23.9 euros 

5.1) Determine os valores de X, de Y, de Z e de W. 

5.2) Determine o valor a pagar para um consumo mensal de 25 m
3
 de água. 

 

 

Cotações: 

1.1.1) 2   1.1.2) 1.5   1.2)1.5   2.1) 1.5   2.2) 1.5   3.1.1) 1.5  3.1.2) 1.5   3.2.1) 1.5   

3.2.2) 1.5   4.1) 1   4.2) 1.5  5.1) 2  5.2) 1.5 

 


