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Para todas as questões apresente os cálculos e as justificações necessárias.
Sempre que precise de efectuar arredondamentos, arredonde às milésimas. 

1) Comprei um casaco que custava 210 euros, mas fizeram-se um desconto de 25%. 
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) Com o IVA incluído (21%), um televisor custa 500 euros. 
3.1) Qual é o custo do televisor sem IVA? 
3.2) Quanto se paga de IVA na compra do televisor?

4) Um produto custa 150 euros e já tem um IVA de 15% incluído. 
4.1) Se não fosse aplicado o IVA, quanto custaria? Isto é, qual é o preço base?
4.2) Quanto paguei de IVA?
4.3) Mantendo o preço base, se, em vez de 15%, o imposto fosse de 21%, quanto pagaria 
pelo produto?

5) Coloquei 50 000 euros a juro composto a uma taxa anual de 5%
Quanto terei daqui a 10 anos, sabendo que o juro foi capitalizado 
5.1) anualmente?    5.2) trimestralmente?   5.3) mensalmente?

6) O meu carro vale 15 000 euros mas, cada ano que passa ele desvaloriza 12%. Quanto 
valerá daqui a 6 anos?

7) 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. 
7.1)Descreva a evolução do capital do João ao longo dos 6 primeiros meses.
7.2) quanto terá daqui ao fim de 50 meses?

Cotações:
1) 1.5          2) 1.5         3.1) 1.5           3.2) 1.5            4.1) 2           4.2) 1           4.3) 1.5 
5.1) 1         5.2) 1.5        5.3) 1.5             6) 1.5             7.1) 2           7.2) 2 
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