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Sugestão : Estude os exemplos 4 a 9(pág. 56) e  resolva os exercícios 16 a 42(pág. 61 a 

64) do caderno de exercícios 

 

1) Num processo de capitalização simples, cuja taxa de juro é 5% por ano, ao fim de 

quantos anos duplica o capital? 

2) Num processo de capitalização composta, cuja taxa de juro é 5% por ano, ao fim de 

quantos anos duplica o capital? 

 

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

uma taxa anual de 4 %. 

3.1) Calcule o capital que a Dona Ana terá ao fim de 6 anos. 

3.2) Quanto tempo terá a Dona Ana de manter o depósito, até acumular na sua conta  

sete mil euros? 

 

4) Coloquei 50 000 euros a juro composto a uma taxa anual de 5% 

Quanto terei daqui a 10 anos? 

 

5) Um capital de 10 000 euros foi colocado num banco (Juro composto), por um 

período de 10 anos, à taxa anual de 3.5%. 

5.1) Qual o valor acumulado por esse capital no final do período indicado? 

5.2) Ao fim de quantos anos o seu capital atinge os 28 000 euros? 

 

6) O João depositou este mês 12 000 euros no banco a uma taxa de 0.6 % de juro/mês. 

Todos os meses irá depositar nessa conta 200 euros.  

Descreva a evolução do capital do João ao longo dos 6 primeiros meses. 

 

7) O meu carro vale 15 000 euros mas, cada ano que passa ele desvaloriza 12%. Quanto 

valerá daqui a 6 anos? 

 

8) Admita que a desvalorização de um determinado modelo de carro é de 30% no 

primeiro ano, 20% nos dois anos seguintes, 15% nos três anos que se seguem e 10% em 

cada um dos anos subsequentes. Calcule o valor comercial deste carro ao fim de 10 

anos, sabendo que o seu valor inicial é de 20 000 euros. 

 

9) Todos os dias o João gasta metade do dinheiro que tem. Sabendo que actualmente 

possui 8 000 euros, quanto terá daqui a 15 dias? 

 

10) A Dona emília quer contratar uma empregada doméstica e recebeu duas propostas 

de salário:  

Proposta A:  300 euros por mês e mais 40% deste ordenado nos meses de Agosto e 

Setembro; 

Proposta B:  320 euros fixos por mês. 

 

Quanto pagará ao fim de um ano em cada uma das propostas? 

Exercícios do caderno de exercícios: páginas 61 a 64 


