
Prova 835 • Página 8/ 13

3. O senhor Jerónimo e o senhor Manuel depositaram, cada um, a quantia de €25000,00 em contas em duas 
instituições financeiras diferentes, A e B, respectivamente.

Os depósitos evoluíram como se apresenta nas Tabelas 3 e 4.

Tabela 3 Tabela 4

Evolução do depósito do senhor Jerónimo
(instituição A) An

Evolução do depósito do senhor Manuel
(instituição B) Bn

A0:  Capital depositado no final de 2004 €25 000,00 B0:  Capital depositado no final de 2004 €25 000,00

A1:  Capital acumulado no final de 2005 €25 625,00 B1:  Capital acumulado no final de 2005 €25 700,00

A2:  Capital acumulado no final de 2006 €26 265,63 B2:  Capital acumulado no final de 2006 €26 400,00

A3:  Capital acumulado no final de 2007 €26 922,27 B3:  Capital acumulado no final de 2007 €27 100,00

A4:  Capital acumulado no final de 2008 €27 595,32 B4:  Capital acumulado no final de 2008 €27 800,00

3.1. O senhor Jerónimo decidiu prolongar a permanência do capital depositado na sua conta na 
instituição A, nas mesmas condições, por mais três anos.

Determine o capital acumulado no final de 2011.

Apresente o resultado arredondado às unidades.

3.2. Em conversa com o senhor Manuel, o senhor Jerónimo afirmou que:

«Comparando as duas instituições financeiras, nas mesmas condições de evolução dos depósitos 
apresentadas nas Tabelas 3 e 4, se nos primeiros anos a instituição B é a melhor escolha para obter 
o máximo de capital acumulado, a partir de certa altura, a instituição A torna-se mais vantajosa.»

Justifique a veracidade da afirmação anterior para um novo depósito de €25000,00 , numa nova 
conta, no final de 2010, a partir da representação gráfica dos modelos de evolução dos depósitos nas 
duas instituições financeiras, A e B.

Na sua resposta, deve:

•  escrever a expressão que modela o depósito na instituição A;

•  escrever a expressão que modela o depósito na instituição B;

•  reproduzir, na folha de respostas, os gráficos visualizados na calculadora;

•  reproduzir, na folha de respostas, a janela de visualização utilizada;

•  indicar o ano a partir do qual a instituição A se torna mais vantajosa.
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3.3. O senhor Manuel ofereceu o capital acumulado no final de 2008 ao seu filho Miguel. Esse dinheiro foi 
investido pelo Miguel na sua empresa de distribuição de congelados.

Na Figura 1, encontra-se o grafo que serve de modelo à volta utilizada pelo camião da empresa do 
Miguel, para efectuar a distribuição de congelados pelos supermercados que fornece.

No grafo, o vértice A  representa a sede da empresa do Miguel, e os vértices  B, C, D e E representam 
os supermercados. Cada aresta representa um trajecto directo que liga dois supermercados, ou que 
liga um supermercado à sede da empresa do Miguel.
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Figura 1

O Miguel elaborou uma lista com as voltas de distribuição, que começam e terminam na sede da 
sua empresa, visitando todos os supermercados, e não repetindo nenhum deles. Para o Miguel, o 
que importa é o número de quilómetros percorridos, por isso, é indiferente, por exemplo, percorrer 
ABCDEA ou percorrer AEDCBA.

3.3.1. Num determinado dia, o camião deve visitar, em primeiro lugar, o supermercado representado 
por D, visitando depois os restantes, e não repetindo nenhum deles, antes de regressar à 
sede da empresa.

Identifique todas as voltas possíveis para esse dia.

3.3.2. Mostre que o grafo da Figura 1 admite, exactamente, doze voltas distintas, que podem fazer 
parte da lista do Miguel.



 

3.1. Analisando a tabela 3 é possível perceber que o valor acumulado em cada mês não aumenta de 

forma linear pelo que o juro será composto. Determinando o valor do acréscimo e a percentagem 

relativamente ao ano anterior obtemos um valor de 2,5 % para o juro: 

A1− A0= 25625− 25000= 625  

625× 100
2500

= 2,5  

Assim é possível determinar o valor acumulado para os 3 anos seguintes multiplicando o valor do 

ano anterior por 1,025: 

Ou seja, no final de 2011 o senhor Jerónimo terá um capital acumulado de aproximadamente          

29 717 €. 

 

An
A4: Capital acumulado no final de 2008 27595,32
A5: Capital acumulado no final de 2009 =27595,32x1,025 28285,20
A6: Capital acumulado no final de 2010 =28285,20x1,025 28992,33
A7: Capital acumulado no final de 2011 =28992,33x1,025 29717,14

Evolução do empréstimo do Sr. Jerónimo
(instituição A)



3.2.  De acordo com a resposta anterior, relativamente à instituição A, a expressão que dá o 

montante acumulado n anos após 2010, é: 

� 	 25000 � 1,025� 

Para a instituição B, podemos observar que o montante acumulado aumenta 700 € em cada ano, 

logo trata-se de um modelo dado por uma expressão linear de declive 700 que intersecta o eixo das 

ordenadas no ponto (0, 25000): 

�� 	 25000 � 700� 

 

A representação das funções com a expressão analítica relativos aos modelos apresentados na janela 

de visualização correspondente a um período de 15 anos (����= 0; ����=15; ����=25000; 

����=35000) é a seguinte: 

Pela determinação da intersecção das linhas que representam os gráficos dos dois modelos, é 

possível afirmar que a situação A será mais vantajosa a partir do final do 10º ano. O que se pode 

comprovar recorrendo à representação tabelar dos modelos: 

 

3.3.1 Os percursos, sem repetição de vértices, com início no vértice A e que passam em seguida 

pelo vértice D são: 

ADBCEA 

ADBECA 

ADCBEA 

ADCEBA 

ADEBCA 

ADECBA 

 



3.3.2 Recorrendo a um diagrama d3 árvore é possível analisar a totalidade dos percursos: 

 

Da construção do diagrama resulta um total de 24 percursos possíveis. Como metade dos percursos 

correspondem à outra metade percorridos no sentido oposto, o Miguel pode organizar exactamente 

12 voltas distintas.  

 

 




