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MATEMÁTICA 3º Ano  

 

Atividade para quinta-feira (25 de junho de 2020) – 2 hora-aula. 

 

Exercícios extras: Matemática financeira: Juros Simples e Composto 

 

1) Sistema Dom Bosco: Aplicando-se, durante 1 mês, um capital de R$ 500,00 

na caderneta de poupança com rendimento de 0,53% a.m, qual será o 

montante? 

 

2) Um investidor aplicou um capital de R$ 1.200,00 em fundo de investimento 

que lhe rendeu 3%. Qual foi o ganho do investidor?  

 

 

MATEMÁTICA 3º Ano  

Resposta da atividade de terça-feira (23 de junho de 2020)  

 

Exercícios semiextensivo – Porcentagem - página 194 – exercícios 4 ao 6. 

(Obs.: esses exercícios já foram disponibilizados no site do colégio). 

 

4) 

 a) Escola A 
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 ≅ 1,15 ≅ 15% 

     Escola B 
�
��

����
 ≅ 1,10 ≅ 10% 



     Escola C 
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 ≅ 1,12 ≅ 12% 

Portanto, escola A teve maior aumento 

 b) O valor gasto é dado por: 

1320+0,9.1320+0,8.1320  = 1320 ( 1+0,9+08)= 1320.207 = R$ 3.540,00 

 

 

5) Alternativa E 

Custo médio período normal : Cn =
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= 84 

Preço de venda em período normal: Vn = 1,4.84 = 117,6 

Custo médio em período de recessão : Cr = 
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=90 

Preço de venda em período de recessão: Vr = Vn = 117,60 

Comparando o preço de venda com o custo, no período de recessão: 
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≅ 1,3067 ≅ 31%  

 

 

6) Alternativa B 

S e foram 10 anos com crescimento de 6 milhões por ano (o que significa 

9 aumentos de 6 milhões), no primeiro ano o número de casos era de:   

94 - 9.6 = 40 

Ao final de 10 anos, o número de exames por imagem aumentou de 40 

milhões por ano para 94 milhões por ano. Isso representa um aumento 

de :  
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 = 1,35 = 135% 

 


