
 
 

ESCOLA SECUNDÁRIA JAIME MONIZ 
Matemática Aplicada às Ciências Sociais 10º ano 

 
Ficha de Trabalho:  Matemática Financeira- parte1 
                                                                2009/2010 
Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre 3 casas decimais. 
 

Descontos 
1) Comprei um casaco que custava 250 euros, mas fizeram-me um 
desconto de 10%. Quanto paguei pelo casaco? 
 
2) Comprei uma mala com 20 % de desconto e paguei 112 euros. Se não 
fosse feito o desconto, quanto pagaria? 
 
3) Uma bola de futebol custava 35 euros e agora, depois de aplicado um 
desconto, custa 29,75 euros. Qual foi a percentagem de desconto aplicada? 
 

Impostos 
Nota:  O IVA é um imposto que pagamos diariamente ao adquirirmos bens 
ou serviços. Normalmente este imposto é indicado no recibo. As taxas de 
IVA variam consoante os produtos sejam comercializados em Portugal 
continental ou nas Regiões Autónomas. 
 
4) Um produto custa 5 euros mas está sujeito a um imposto de 20%. 
Quanto terei de pagar ao todo por esse produto? 
 
5) Com o IVA incluído (12%), um produto custa 506.24 euros.  
5.1Qual é o custo desse produto sem IVA?   
5.2)Quanto se paga de IVA? 
 
6)  O Zé Maria foi jantar ao Restaurante “O Talher” com a sua esposa, para 
celebrar o seu aniversário. Sabendo que a taxa de IVA nesta situação é de 
12% e que o Zé Maria pagou 4,2 euros de imposto, em quanto importou o 
jantar? 
 
7) A caminho do seu emprego, o senhor Matias verificou que precisava de 
abastecer o seu automóvel. Sabendo que pagou ao todo 28.70 euros e que a 
taxa de IVA é 20 %, quanto pagou de imposto? 
 
 
 



Na venda de um prédio urbano destinado a habitação estamos sujeitos ao 
pagamento de um imposto que se designa por IMT (antiga SISA). 
Em Portugal continental, o pagamento varia em função do preço do prédio,  
de acordo com a seguinte tabela: 

Escalões(euros) Taxa(%) Parcela a abater(euros) 
Até 89 700 0 0 
De 89 700 até 122 700 2 1 794 
De 122 700 até 167 300 5 5 475 
De 167 300 até 278 800 7 8 821 
De 278 800 até 557 500 8 11 609 
Superior a 557 500 6 0 
 
Exemplo: se um prédio custar 100 000 euros, estará no segundo escalão e a 
percentagem será  2%    0.02*100 000= 2 000  e, com a parcela a abater:     
2000 - 1794= 206 euros. 
 
8) Determine o preço a pagar de IMT se o preço do prédio for de 
 
8.1) 93 740 euros    8.2) 163 740 euros     8.3) 363 500 euros  
8.4) 85 000 euros   8.5) 600 000 euros 
 
 
9) O IRS é o imposto sobre o rendimento de pessoas singulares e  depende 
de vários factores mas, se não houver quaisquer despesas a descontar, 
depende apenas do rendimento colectável, de acordo com a seguinte tabela: 
 
Rendimento  
Colectável(euros) 

Continente Madeira Açores 
Taxa(%) Abater Taxa(%) Abater Taxa(%) Abater 

Até 4639 10.5 0 8.5 0 8.4 0 
> 4639 a 7017 13 115.98 11 115.98 10.4 92.78 
>7017 a 17 401 23.5 852.76 22 887.85 18.8 682.21 
>17 401 a 40 020 34 2679.87 32.5 2714.95 27.2 2143.89 
>40 020 a 58 000 36.5 3680.37 36 4115.65 29.2 2944.29 
>58 000 a 62 546 40 5710.37 39 5855.65 32 4568.29 
>62 546 42 6961.29 41 7106.57 33.6 5569.03 
Determine o valor a pagar de imposto, tendo em conta o seguinte 
rendimento colectável: 
 
9.1)  5 300 euros no continente.  9.2) 5300 euros na Madeira.    
9.3)  5 300 euros nos açores.       9.4) 70 000 Euros no continente. 
 
 



Tarifários 
 
10)Considere os seguintes 
tarifários, expressos em 
euros: 
 
 
Decida qual o tarifário a 
escolher nos casos que se 
seguem (indique todos os 
cálculos) 
Se uma pessoas fizer 
diariamente as as seguintes 
chamadas: 

TARIFÁRIO 1 
Chamadas 

Destino 1º min. Min. seguintes 
TMN 0.258 0.155 
Outras redes  0.413 

 
TARIFÁRIO 2 

Chamadas 
Destino 1º min. Min. seguintes 
TMN 0.155 0.051 
Outras redes  0.609 

 

10.1) Cinco chamadas de dois minutos para a rede TMN e três chamadas 
de um minuto para outras redes. 
10.2)  6 chamadas de quatro minutos para a rede TMN e três chamadas de 
cinco minuto para outras redes. 
 
11) Em Dezembro de 2006, a EDP apresentava a possibilidade de os 
consumidores poderem optar entre duas modalidades no pagamento da 
electricidade. 
Na modalidade simples o pagamento era feito com um preço fixo de 0.1011 
euros por cada Kwh de consumo, acrescido de uma taxa fixa de 36.05 
euros. 
Na modalidade Bi-horária, as horas da noite e do fim de semana, que 
designamos “horas do vazio”, eram mais baratas do que as restantes (horas 
fora do vazio), de acordo com a seguinte tabela: 
 
Horas fora do vazio 0.1011 euros/kwh 
Horas do vazio 0.0552 euros/ kwh 

Taxa fixa: 40.52 euros 
 
 11.1) Uma família gastou 300 kwh, sendo 100kwh em horas do vazio e 
200 kwh fora do vazio. Quanto pagará em cada uma das modalidades? 
 
  11.2) Uma família gastou 400 kwh, sendo metade em horas do vazio e o 
restante fora do vazio. Quanto pagará em cada uma das modalidades? 
 

Valorização/ desvalorização/ juro 
 
12) A Ana tem uma certa quantia em dinheiro. O António tem mais 15% do 
que a Ana.  Quanto tem o António se a Ana tem 900 euros? 



 
13) Se todos os meses poupar 20 euros, quanto irei poupar ao fim de 5 
anos? 
 
 
14) Este mês recebi 700 euros e no próximo mês terei um aumento de 15%. 
Quanto irei receber no próximo mês?  
 
15) Depois de o Renato entrar para a Universidade, os pais dele 
propuseram-lhe duas opções para a mesada: 
 
Opção A: 13 euros em Janeiro e todos os meses mais 13 euros que no mês 
anterior. 
 
Opção B: 0.1 euro em Janeiro, triplicando todos os meses a mesada do mês 
anterior. 
 
15.1) Quanto receberá o Renato no mês de Abril, em cada uma das opções? 
 
15.2) Qual das duas opções lhe permite receber mais dinheiro no fim do 
ano? 
 
16) O Sancho terminou a sua formação e anda à procura de emprego. Uma 
empresa oferece-lhe um salário fixo de 2 000 euros mensais. Outra empresa 
oferece-lhe um salário de 500 euros e com um aumento de 10 % por mês. 
Explique qual é contrato mais rentável ao fim de um ano. 
 
17) Todos os dias o João gasta metade do dinheiro que tem. Sabendo que 
actualmente possui 8 000 euros, quanto terá daqui a 15 dias? 
 
18) O meu carro vale 8 000 euros mas, cada ano que passa ele desvaloriza 
10%. Quanto valerá daqui a 1 ano? e daqui a 5 anos? 
 
 
19) Um carro foi adquirido por 30 000 euros e sofre  uma desvalorização 
anual de 20%. Daqui a quantos anos valerá menos de um terço do seu valor 
inicial? 
 
20) O António colocou no banco 1500 euros. Um ano depois tinha 1590 
euros. Qual é a taxa de juro? 
 
21) Coloquei 1000 euros no banco e irei ganhar 5% de juro ao ano. 
Que dinheiro terei daqui a um ano? e daqui a 5 anos?  E daqui a 30 anos? 
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