
5. O Manuel, irmão do António, terminou a licenciatura no último ano lectivo e anda à procura de emprego.

Fez uma pesquisa de ofertas de emprego com início no mês de Janeiro de 2009 e chegou à conclusão de

que estava interessado numa das seguintes situações.

Situação A: contrato de trabalho com vencimento constante no valor de €1280;

Situação B: contrato de trabalho com vencimento de € 450 no primeiro mês e, nos meses seguintes,

com um aumento de 10% por mês, apenas no primeiro ano. No 13.º mês e nos seguintes,

vencimento igual ao vencimento do 12.º mês;

Situação C: contrato de trabalho com vencimento mensal, em euros, dado por  .

Vn significa o vencimento no mês  n (por exemplo, V3 significa o vencimento no mês de

Março, mês 3). A partir do início do segundo ano de contrato, vencimento constante e dado

por V12 . 

Na resposta a qualquer dos itens seguintes, não contabilize o pagamento de subsídios de férias, de

Natal, ou de quaisquer outros.

5.1. Complete a tabela, relativamente à situação A e à situação B.

Reproduza a tabela na folha de respostas. 

Apresente os valores exactos.

Vencimento
na situação A

(€)

Vencimento
na situação B

(€)

1.º mês 1280,00 450,00

2.º mês

3.º mês

4.º mês

, n
nV −1= 800×1 05
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5.2. Indique, justificando, qual das duas situações, situação A ou situação C, é a mais vantajosa para o

Manuel, se o contrato tiver uma duração de cinco anos.

Na sua resposta deve:

• determinar o valor do vencimento do 12.º mês, nas situações A e C. Para a situação C utilize a

fórmula dada; 

• determinar a soma total dos vencimentos a receber desde o 1.º mês até ao último mês do 1.º ano,

nas situações A e C;

• determinar a soma total dos vencimentos a receber desde o 1.º mês do 1.º ano até ao último mês

do 5.º ano, nas situações A e C;

• concluir qual das duas situações é a mais vantajosa.

5.3. Por razões relacionadas com a proximidade da sua residência, o Manuel escolheu uma empresa

que lhe ofereceu as condições previstas na situação A.

No primeiro mês, teve um vencimento de €1280, do qual foi deduzida a verba relativa ao IRS

(17% desse valor).

Indique o valor que o Manuel efectivamente recebeu no primeiro mês, supondo que não foi

efectuado mais nenhum desconto.

FIM
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5.

 

 

5.1.

 

 

 Vencimento 

na situação A 

(€) 

Vencimento 

na situação B 

(€) 

1º mês 1 280,00 450,00 

2º mês 1 280,00 495,00 

3º mês 1 280,00 544,50 

4º mês 1 280,00 598,95 
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5.2.  

Para se saber, qual das situações, situação A ou situação C, é mais vantajosa para o Manuel, tem de 

se determinar o total de dinheiro recebido, durante cinco anos, em cada um dos casos. 

 

Comece-se por determinar o valor do vencimento do 12º mês: 

 

Situação A 

 

 

Situação C 

€1 280 800 × 1,05$�:$, ou seja, de €1 368,27 
 

Determine-se a soma total dos vencimentos a receber desde o 1º mês do 1º ano até ao último mês 

do 1º ano: 

 

Situação A 

 

 

Situação C 

 

 

 

12 x 1280, ou seja, €15 360 

 

 

 

Ao fim dos 12 primeiros meses receberia : 

€12 733,70 

 

Finalmente calculem-se os valores finais, ou seja, a soma total dos vencimentos a receber desde o 1º 

mês do 1º ano até ao último mês do 5ºano , em cada uma das seguintes situações: 

 

Situação A 

 

 

Situação C 

 

 

 

15 360 x 5, ou seja  €76 800 

 

 

 

12 733,70 + 1 368,27 x 4 x 12, o que totaliza: 

€78 410,66 

 

 

 

 

Se o contrato do Manuel tiver a duração de cinco anos, na situação A receberia €76 800, enquanto 

que na situação C totalizaria €78 410,66, o que permite concluir que a opção C é mais vantajosa. 
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5.3.  

No primeiro mês, embora o vencimento seja de €1 280, como há uma redução de 17%, efectiva-

mente o Manuel só receberá 83%, ou seja, 

1280 x 0,83 = 1062,40. 

O Manuel recebeu  €1 062,40. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


