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2. Com o objetivo de rentabilizar as suas poupanças, a Carla pesquisou na Internet instituições financeiras 
da localidade de Bicas.

2.1. A instituição financeira PIPA oferece a garantia da obtenção de  1680  euros por um depósito inicial de   
1500 euros, em regime de juros simples, num prazo de aplicação igual a seis meses, com uma taxa 
de juro trimestral.

Segundo essa instituição financeira, o capital final é dado pela expressão seguinte.

C C C n in = + × ×
Cn  – capital final
C – capital inicial
n –   número de períodos de capitalização (períodos de tempo iguais e adjacentes em que a duração de 

uma aplicação financeira pode ser dividida)
i – taxa de juro referente ao período de capitalização 

Determine a taxa de juro trimestral que a instituição PIPA propõe para o depósito inicial de 
1500 euros, tendo em consideração a garantia oferecida pela instituição.

Apresente o resultado na forma de percentagem.

2.2. A instituição financeira POUPA oferece aos seus clientes uma solução de rentabilidade que permite 
fazer depósitos por um período alargado de tempo.

A Tabela 3 apresenta o capital no final de cada mês em duas contas,  X  e  Y,  dessa instituição, ao 
longo de  6  meses, com depósitos iniciais de  1500  euros em cada uma das contas, efetuados no 
mesmo dia.

Tabela 3

Final
do 1.º mês

Final
do 2.º mês

Final
do 3.º mês

Final
do 4.º mês

Final
do 5.º mês

Final
do 6.º mês

Conta X 1520 1540 1560 1580 1600 1620

Conta Y 1515 1530,15 1545,45 1560,91 1576,52 1592,28

A Carla afirma que:

«Se efetuar, no mesmo dia, depósitos iniciais de 1500 euros em cada uma das contas, X e Y, o 
capital na conta Y ultrapassa o capital na conta X entre o 56.º mês e o 57.º mês após os depósitos 
iniciais.»

Mostre que a Carla tem razão, considerando que as condições apresentadas pela Tabela 3 se 
mantêm por um período alargado de tempo.

Na sua resposta, deve:

•  indicar um modelo que se ajuste à evolução da conta X ;

•  indicar um modelo que se ajuste à evolução da conta Y ;

•  mostrar que o capital oferecido pela conta Y  passa a ser superior ao capital oferecido pela conta X  
a partir de um certo mês, recorrendo à representação gráfica, numa janela de visualização adequada;

•  concluir que a Carla tem razão.
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2.3. A instituição financeira PAGABEM vende aplicações no fundo GANHAR+ com um grau de incerteza 
na obtenção de rendimento.

Admita que, em cada dia, o número N de aplicações feitas no fundo GANHAR+, em função do período 
de capitalização x, em meses, é bem aproximado pelo modelo seguinte, com arredondamento às 
unidades.

N x
e1 16

30
, x1 15=

+ −×
^ h        , , ...x 1 2=^ h

2.3.1. Determine o número de aplicações feitas no fundo GANHAR+, num certo dia, por um período 
de capitalização igual a 10 meses, de acordo com o modelo apresentado.

Apresente o resultado arredondado às unidades.

Caso proceda a arredondamentos nos cálculos intermédios, conserve, no mínimo, três casas 
decimais.

2.3.2. No dia 3 de setembro de 2012, no fundo GANHAR+ existiam apenas duas possibilidades para 
o período de capitalização, 3 meses ou 6 meses, tendo sido feitas 50 aplicações nesse dia.

Sabe-se que:

•  a probabilidade de obter rendimento é 76% quando a aplicação no fundo GANHAR+ é 
feita por um período de capitalização igual a 3 meses;

•  a probabilidade de obter rendimento é 92% quando a aplicação no fundo GANHAR+ é 
feita por um período de capitalização igual a 6 meses.

Escolheu-se, ao acaso, uma aplicação no fundo GANHAR+ no dia 3 de setembro de 2012.

Determine a probabilidade de a aplicação escolhida ter um período de capitalização igual a 
3 meses, sabendo que obteve rendimento.

Apresente o resultado na forma de fração irredutível.
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2.  

2.1. De acordo com a expressão dada, nC C C n i    , e pelos dados do enunciado temos que 

1680nC   

1500C   

2n  , porque em seis meses existem dois trimestres e a capitalização é trimestral 

Para determinar a taxa de juro trimestral ( i ) substituímos estes valores na expressão dada: 

180
1680 1500 1500 2 180 3000 0,06

3000
i i i i            

Pelo que a instituição PIPA propõe uma taxa de juro trimestral de 6%. 
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2.2. Inserindo os dados da tabela nas tabelas da máquina, obtemos: 

 

Analisando a variação dos montantes da conta X, podemos verificar que a variação é 

constante, pelo que uma correlação linear, ajusta-se a estes dados. 

  

Obtendo-se a partir da regressão linear da calculadora o modelo 20 1500y x   para a 

conta X. 

 

Relativamente aos dados da conta Y, o aumento não é constante, mas o capital no final de 

cada mês é 1,01 vezes maior que o do final do mês anterior (por outras palavras, verifica-se 

um aumento de 1% em relação ao mês anterior), o que indicia um modelo exponencial .  

  

Recorrendo a uma regressão exponencial na calculadora, obtém-se o modelo  

 para a conta Y. 

Recorrendo à representação gráfica dos dois modelos, para valores de x  entre 0 e 60, e de 

y  entre 1500 e 2620, e determinando o ponto de intersecção dos dois gráficos: 

 



 

Podemos observar que no final do 56º mês o montante da conta Y ainda não era superior ao 

montante da conta X, e que no final do 57º mês, esta situação já seria verificada, pelo que a 

Carla tem razão. 

 

2.3.  

2.3.1. De acordo com o modelo dado, temos que 10x  , pelo que, substituindo na 

expressão do modelo vem  

Pelo que o número de aplicações feitas é de aproximadamente 30. 

 

2.3.2. Consideremos os acontecimentos: 

3M  A aplicação escolhida é a de 3 meses; 

6M  A aplicação escolhida é a de 6 meses. 

R  A aplicação deu rendimento 

  - a aplicação não deu rendimento 

 

O número de aplicações feitas por um período de capitalização igual a 3 meses é dado 

por , e a 6 meses por  

Deste modo: 

 , sendo 50 o número total de aplicações feitas nesse dia 

  

Consideremos o seguinte diagrama: 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Assim 

 

 

3M 
0,4 

6M 
0,6 

R 

R 

 

 

0,76 

0,24 

0,92 

0,08 

0,4  0,76 = 0,304 

0,4  0,24 = 0,096 

0,6  0,92 = 0,552 

0,6  0,08 = 0,048 




