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E19F1-Questão 3 

Ano/fase/questão: Conteúdo 

E19F1Q3 3.1)Consulta de um gráfico para saber o preço a 
pagar. 

3.2) Valor a pagar, IVA, percentagens... 
 

Comentário: 

3.1) Trata-se de analisar o que é dado no enunciado e organizar de 
acordo com as pesagens em cada situação para ver o valor apagar… 
Sugestão: ler bem o enunciado e o gráfico… 
 
No primeiro caso, os dois mais leves são 1.9 e 1.5 que dá 3.4 Kg, e indo 
ao gráfico vemos que paga 10,80 porque está entre 3 e 4 kg. 
A encomenda mais pesada que é de 3.8 Kg basta ir ao gráfico e vemos 
que também está entre 3 e 4 Kg por isso também paga 10.80 euros. 
Resposta da resolução:  

 
No outro caso, consideramos os dois mais pesados que têm 3.8 e 1.9 ao 
todo será 5.7 kg e o valor será 14.60 pois está entre 5 e 6 Kg. E a mais 
leve de 1.5 Kg só paga 5.70 pois tem menos de 2Kg. 
Resposta da resolução: 

 
Assim, a resposta adequada a estes números é o C 
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3.2) Repare que no primeiro caso, é preciso multiplicar por 1.23 pois 
ainda não estava incluído o imposto IVA e no caso 2, já tinha o IVA 
incluído. 
 
Repare ainda que no primeiro caso, ainda tem de pagar mais uma taxa 
para receber no prazo de 48 horas, pois inicialmente só garantiam um 
prazo de 72 horas. 
No segundo caso, o prazo de 48 horas já é garantido à partida. 
Repare ainda que, no segundo caso, devido a compras anteriores, 
consegue um desconto de 8 euros, pois tinha acumulado 46 pontos e 
cada 10 pontos dá um desconto de 2 euros. 
Sugestão: (leia sempre muito bem o enunciado. Leia-o várias vezes até 
ter a certeza de ter percebido corretamente.)   

 


