
 
 

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

 
Ficha de Trabalho:  Matemática Financeira- parte2 
                                                                2009/2010 
Nos arredondamentos que efectuar, conserve sempre 3 casas decimais. 

JURO SIMPLES E JURO COMPOSTO  
 

No juro simples, o valor do juro é sempre o mesmo. 
 
Exemplo 1: Deposito 500 euros a uma taxa de juro simples de 10%. Quanto terei daqui 
a 6 anos? 
Resolução:   10% de 500 é      500*0.1=50   então todos os anos receberei  
50 euros de juro, logo:    500+ 6*50=800    Daqui a 6 anos terei 800 euros. 
 
Exemplo 2: Deposito 600 euros a uma taxa de juro simples de 8%. Quanto terei daqui a 
12 anos? 
Resolução:  600*0.08= 48       600+ 12*48=1176    Daqui a 12 anos terei 1176 euros. 
 

 No juro composto o valor do juro é acrescentado ao capital em cada período. 
Assim, ganha-se “juro do juro” 
 
Exemplo 1: Deposito 500 euros a uma taxa de juro composto de 10%. Quanto terei 
daqui a 3 anos? 
 1 ano:      500 + 500*0.1= 550 
 2 anos :   550+ 550*0.1= 605 
 3 anos: 605+605*0.1= 665.5  
   Outro processo: 
          1 ano: 500*1.1=550 
          2 anos: 550*1.1=605 
          3 anos: 605*1.1= 665.5 

           

Outro processo: 
500*1.1*1.1*1.1= 665.5 ou: 500*1.13 =665.5 

Na calculadora gráfica, faça: 500 x 1.1  ^  3  
 
 
Nota: quando o juro é composto e temos a taxa Tx  e o capital inicial C0 , o nosso 
capital  Cn ao fim de n anos será dado por:  
 

Cn=C0(1+Tx)n 
 
Exemplo: Deposito 500 euros a uma taxa de juro composto de 10%. Quanto terei daqui 
a 10 anos? 
Resolução:   C10=500*1.110=1296.87     Daqui a 10 anos terei  1296.87     euros. 
 
Nota: quando nada for dito, subentendemos que o juro é composto.  
 



Exercícios: 
1) Calcule em quanto se transforma um capital de 30 000 euros a uma taxa anual de  8% 
de juro simples,  ao fim de 10 anos. 
 
2) Calcule em quanto se transforma um capital de 30 000 euros a uma taxa anual de  8% 
de juro composto,  ao fim de 10 anos. 
 
3) Calcule o capital acumulado ao fim de 14 anos, sabendo que 500 euros foram 
depositados a 6 % de juro simples anual. 
 
4) Calcule o capital acumulado ao fim de 14 anos, sabendo que 500 euros foram 
depositados a uma taxa anual de 6 % de juro composto. 
 
5) Suponha que deposita o seu dinheiro num Banco que lhe oferece anualmente um juro 
de 12%. Se depositar 100 euros neste banco, quanto terá: 
5.1) daqui a um ano? 
 
 5.2) Se a capitalização for semestral, isto é, se ganhar juro 2 vezes por ano, a taxa de 

juro a aplicar será %6
2
%12

=   e o seu capital ao fim de um ano será ( )206.01100 +× . 

Quanto terá daqui a um ano se  o juro for capitalizado  
5.2-a) semestralmente?      5.2-b) trimestralmente?             5.2-c) mensalmente? 
5.3) Tire conclusões a partir das alíneas anteriores. 
 
Nota:) Quando aumentamos o número de períodos de conversão, o capital acumulado 
aumenta. Exemplo: ano, semestre, mês, … 
 

 
INFLAÇÃO E ÍNDICES. 

 
 Inflação é a perda de valor de uma moeda. 
Leitura: página 250 até 252 
 
Exemplo: suponhamos que eu ganhava 1000 euros por mês e que o meu cabaz de 
compras era apenas “arroz”( as indicações sobre o cabaz oficial estão na página 252). 
 
Suponhamos ainda que 1 kg de arroz custava 1 euro. Com o meu ordenado, eu poderia 
comprar 1000 kg de arroz. 
 
Se, dentro de um ano, o meu ordenado se mantivesses em 1000 euros e o preço do arroz 
passasse a ser 1.25 euros, o meu ordenado passaria a dar para comprar apenas 
 

 1000/1.25 = 800 kg de arroz. 
 

Deste modo, teria perdido poder de compra.  Perdi 200 kg de arroz. Assim, a taxa de 
inflação teria sido de 20 %, pois 200/1000 = 0.2 = 20%. 
 
 
Exemplo: Na maioria dos cafés, o preço de um café em 2002 era de 0,4 euros. Com o 
efeito da inflação, é de esperar que nos anos seguintes este preço aumente. 



Supõe que a taxa de inflação foi de  5,5% no ano 2002 e imagina que a taxa permanece 
constante nos anos seguintes. 
 
 Nestas condições, constrói uma tabela que permita conhecer o preço de um café nos 4 
anos que se seguem.  
Resolução:  

Ano Preço (euros) 
2003 0.4*(1.055)=0.422 
2004 0.4*(1.055)2=0.445 
2005 0.4*(1.055)3=0.4697 
2006 0.4*(1.055)4=  0.4955 

 
 
 
 

CALCULADORA GRÁFICA 
 
Exemplo: Deposito 500 euros a uma taxa anual do 12% ao ano. Como evolui o meu 
capital ao longo dos próximos anos? 
 A expressão que dá o meu capital é: 500*(1.12)x  
Estudemos os valores de  500*(1.12)x   através de uma tabela:  

 
Tarefa Casio 9850 Texas TI-83 
Preparar para introduzir a 
expressão 

MENU / TABLE/ EXE 
Se tiver alguma expressão 
introduzida, apague em 
DEL(F2)/ Yes 
  

Y=   
Se tiver alguma expressão 
introduzida, apague em 
CLEAR 
 

Introduzir a expressão 
em Y1=500*(1.12)x  
 

Y1=5001.12^X 
EXE  
 
 
Note que o X está na tecla 
X,T,θ  
 

Y1=5001.12^X 
ENTER   
 
 
Note que o X está na tecla 
X,T,θ,n 

 
Indicar que a tabela deve 
começar em 1 e saltar de 
1 em 1. 

 
RANG (F5) 
Start: 1 
End: 50 
Pitch: 1 
EXE  
 

 
TBLSET (2nd Window) 
TBLStart=1 
ΔTbl= 1 
Auto/ Auto 
ENTER   

 
Tabela 

 
TABL( F6) 
 
Use as setas… 
 

 
TABLE ( 2nd GRAPH) 
 
Use as setas… 

 



6) Se eu depositar 500 euros a uma taxa de juro de 6%  ao ano (juro composto), ao fim 
de quantos anos terei mais de 2000 euros? 
 
 
7) Se um carro valer 10 000 euros e desvalorizar 12% ao ano, ao fim de quantos anos é 
que valerá menos de 200 euros?  
 
 
8) Quantos anos são necessários para duplicar um capital de 20 000 euros a uma taxa 
anual de 4% (juro composto)? 
 
 
9) O João depositou este mês 500 euros no banco a uma taxa 0.3 % de juro/mês. Todos 
os meses irá depositar nessa conta 500 euros. Descreva a evolução do capital do João ao 
longo dos 5 primeiros meses. 
Sugestão: complete a tabela: 
 
Mês Capital inicial Juro ganho (0.3 %) Capital final 
1 500 5.1003.0500 =×  501.5+500=1001.5 
2 1001.5 ...003.05.1001 =×  

 
 

 
 

3   
 
 

 
 

4   
 
 

 
 

5   
 
 

 
 

  
10)  Tenho um capital de 500 euros  e recebo 10% de juro todos os anos. No entanto, no 
final de cada ano levanto a quantia de 70 euros. Como evoluirá o meu capital nos 
próximos 5 anos? Construa uma tabela. 
 
11)O Manuel pediu 100 000 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 dos primeiros 5 meses. 
 
 

EXERCÍCIOS E ACTIVIDADES DO LIVRO 
 
Proposta de trabalho- Tarifa bi-horária- página 229 
Tarefa 1- Factura- pág. 231. 
Proposta de Trabalho- página 235- todas excepto a 1.4. 
Tarefa 3-Juro simples e juro composto-pág. 236. 
 
 
Tarefa 4- Compra de um carro- 236- apenas Q1. 



Sugestão: complete a tabela: 
Mês Dívida Dívida+juro Total - pagamento 
1 9255 9255x(1+0.112/12)= 

          9341.38 
9341.38  –  432.2=    

8909.18 
2 8909.18  
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Proposta de trabalho- página 246- excepto 5 e 10 
 
 Tarefa 6- página 247  
 Exercícios 2 e 4 página 255 
Exercícios 1 a 9 (excepto o 6 e o  8) da página 256 
 
 

MAIS  EXERCÍCIOS 
 

12) Uma empresa de construção quer alugar uma grua durante 60 dias para uma obra e 
recebe três propostas: 
 

A) A grua A, tem um aluguer fixo de 1247 Euros, mais 187 euros por dia 
durante os primeiros 30 dias e 62 euros diários a partir daí. 

B) a grua B, com aluguer fixo de 2494 euros, mais 124 euros por dia. 
 
C) a grua C, não tem taxa fixa, e o seu aluguer diário custa 218 euros. 

 
Calcula o valor a pagar em cada uma das propostas 
 
13) Num processo de capitalização simples, cuja taxa de juro é 5% por trimestre, ao fim 
de quantos meses duplica o capital? 



 
14) O Sr. Joaquim aplicou a quantia de 5000 euros, durante um ano, à taxa efectiva 
trimestral de 1%. Determine o valor acumulado no final do prazo. 
 
 
15) Um capital de 10 000 euros foi colocado num banco (Juro composto), por um 
período de 8 anos, à taxa anual de 5%. 
 
15.1) Qual o valor acumulado por esse capital no final do período indicado? 
 
15.2) Estabelece um modelo que ilustre esta situação. 
 
15.3) Quanto acumularia o mesmo capital se estivesse aplicado 50 anos, nas condições 
enunciadas? 
 
15.4) Se outro banco se dispusesse a remunerar esse capital a uma taxa trimestral de 
1,25%, o que aconselharias ao investidor? Porquê? 
 
16) O Sr. Pereira depositou 1000 euros numa conta a prazo. Das condições acordadas, 
constavam uma taxa de juro trimestral de 1% de juro composto. Determine o total de 
juro gerado no final de cinco anos. 
 
17) A senhora  Maria aplicou 5000 euros num produto financeiro de capitalização anual 
composta. A taxa de juro, praticada no 1º ano, foi de 5%. Em cada um dos anos 
seguintes, a taxa de juro aumentou três pontos percentuais. Qual é o menor número de 
anos necessários para, pelo menos, duplicar o capital? Justifique. 
 
 
18) 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 o pai da Sara? 
 
19) 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. 
 
20) O João depositou este mês 500 euros no banco a uma taxa 0.3 % de juro/mês. Todos 
os meses irá depositar nessa conta 500 euros. Descreva a evolução do capital do João ao 
longo dos 5 primeiros meses. 
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