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Para todas as questões apresente os cálculos e as justificações necessárias.

Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre três casas decimais.

Nome………………………………………………………………...………….nº………
Nota: A questão nº 6 deve ser preenchida na folha do enunciado.

1) Comprei uma mala com 20 % de desconto e paguei 152 euros. Se não fosse feito o 
desconto, quanto pagaria?

2) Com o IVA incluído (21%), um televisor custa 500 euros. 
 Quanto se paga de IVA na compra do televisor?

3) A Dona Ana depositou 7000 euros num banco, em regime de juro simples, com uma 
taxa semestral de 1.2 %.

3.1) Calcule o capital que a Dona Ana terá ao fim de 4 anos.
3.2) Quanto tempo terá a Dona Ana de manter o depósito, até acumular na sua conta 
dez mil euros?

4) Um capital de 10 000 euros foi colocado num banco (Juro composto), por um período 
de 8 anos, à taxa anual de 5%.
4.1) Qual o valor acumulado por esse capital no final do período indicado?
4.2) Ao fim de quantos anos o seu capital atinge os 30 000 euros?

5) 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 25 000 euros

6) O Manuel pediu 10 000 euros ao banco à taxa juro de 0.4% ao mês. No entanto, todos 
os meses paga 700 euros, abatendo assim a sua dívida. 

Descreva a evolução do montante da sua dívida ao longo dos5  primeiros meses, 
preenchendo a seguinte tabela:  

Valor inicial 10 000
1 mês

2 meses

3 meses

4 meses

5 meses



7) A Sara está perplexa, pois o pai disse-lhe que em 1989, quando ela nasceu, ganhava o 
equivalente a 450 euros, o que pareceu à Sara manifestamente pouco. Contudo, o pai 
explicou-lhe que os tempos eram outros e que os seus salários sofreram um aumento 
médio anual de 6%. 
Quanto ganha agora (ano 2009) o pai da Sara?

 
8) Os alunos do 10º ano decidiram 
organizar um baile na escola.A comissão 
constituída para o organizar, depois de 
várias investigações, apresentou aos 
colegas um estudo esquematizando 
graficamente com a seguinte indicação:
Sala A, para menos de 100 pessoas, custa 
500 euros;
Sala B, para pelo menos 100 pessoas, custa 
800 euros.
Em relação a cada sala,responda às 
seguintes questões:

8.1) Quantos bilhetes terão de vender para 
não terem prejuízo?

8.2) Qual é o preço de cada bilhete?

8.3) Os lucros do baile destinam-se à 
organização de uma viagem que está 
orçamentada em 1400 euros. Qual é o 
número de bilhetes que será preciso vender 
para cobrir o custo da viagem?

8.4) Qual é o prejuízo no caso de não se vender nenhum bilhete?

Cotações 
1) 1.5      2) 1.5      3.1) 1.5      3.2) 2      4.1) 1.5      4.2) 1.5      5) 2      6) 2.5      7) 1.5 
8.1) 1      8.2) 1      8.3) 1.5      8.4) 1
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