Resolução da atividade principal - MAT8_07NUM05
Crie três enunciados, de forma que:
- Para resolver o primeiro seja necessário utilizar um aumento OU uma
diminuição percentual.
- Na resolução do segundo seja necessário utilizar um aumento E uma
diminuição percentual, na ordem em que você preferir.
- No terceiro você escolhe a alteração percentual que irá acontecer, desde que
seja mais de uma alteração percentual, por exemplo, dois aumentos, dois
decréscimos, ou outras possibilidades.
Use da criatividade para os contextos que serão utilizados.
Recorte os enunciados em tiras, misture-os e entregue para o colega resolver.
Por fim, corrijam os exercícios e verifiquem possíveis erros e dúvidas.
Observação: antes de entregar os enunciados ao colega você deve ter consigo as
respostas dos exercícios que irá propor.
RESOLUÇÃO:
As respostas são pessoais, pois dependerão dos problemas elaborados pelos
próprios estudantes, portanto os enunciados postos aqui, servirão apenas como
exemplos para eventuais dúvidas.
a) O valor das passagens de ônibus em certa cidade é de R$ 3,20, quanto
passará a custar sabendo que haverá um aumento de 10% no valor da tarifa?
Solução: como o aumento é de 10% seu fator de aumento associado será 1,10,
que quando multiplicado pelo valor inicial, obtemos o valor final já reajustado,
portanto teremos, 3,20 . 1,10 = R$ 3,52 que será o novo preço das passagens de
ônibus desta cidade.
b) Em uma escola o número de alunos aprovados por média cresceu 10% em
2015, comparando com 2014 e decresceu 5% em 2016, comparando com 2015.
Sabendo que foram aprovados 600 alunos em 2014 nessa escola, calcule o
número de alunos aprovados em 2015 e em 2016.
Solução:
● Em 2015 houve um aumento de 10%, com relação a 2014, cujo fator de
aumento associado é 1,10, que multiplicado por 600 alunos, teremos 1,10
. 600 = 660 alunos aprovados em 2015.
● Em 2016 houve aumento de 5%, com relação a 2015, cujo fator de
aumento associado é 1,05, que multiplicado por 660 alunos, teremos 1,05
. 660 = 693 alunos aprovados em 2016.
c) O preço da gasolina em uma cidade custava R$ 4,00 e teve dois aumentos
sucessivos dentro de um mesmo mês, de respectivamente, 5% e 10%. Calcule o
preço da gasolina depois dos reajustes.
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Solução: De acordo com os dois aumentos de 5% e 10%, temos os fatores de
aumento associados, de 1,05 e 1,10, respectivamente, onde multiplicando o
valor inicial pelos fatores, obtemos o preço final, portanto, 4,00 . 1,05 . 1,10 = R$
4,62 é o preço final da gasolina.
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