
 
 

1. Lucilea pretende comprar uma televisão nova para sua sala. Após ler uma 
propaganda no jornal, sobre as Lojas Compre Mais, ela resolveu fazer uma visita 
para conhecer as condições de pagamento oferecidas pela loja.  
Chegando lá, ela se deparou com os seguintes descontos: 
 

● Pagamento realizado à vista 10% de desconto; 
● Se o pagamento realizado à vista, for no dinheiro, desconto de 5% sobre o 

valor após o primeiro desconto. 
 

Sabendo a televisão está sendo vendida por R$ 1.800,00 e que esses descontos 
são cumulativos, quanto Lucilea pagará pela televisão optando por realizar o 
pagamento à vista no dinheiro?  
 
2. Devido a seu comprometimento com o trabalho, Mateus conseguiu bater 
todas as metas estipuladas pela empresa, recebendo dois aumentos 
consecutivos em seu salário: o primeiro de 10% e segundo de 8%. Sabendo que 
o salário inicial de Mateus era igual a R$ 2.200,00, qual foi o aumento percentual 
do salário após esses aumentos? 
 
 
 
 
 
 
 
 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 
 
1. Lucilea pretende comprar uma televisão nova para sua sala. Após ler uma 
propaganda no jornal, sobre as Lojas Compre Mais, ela resolveu fazer uma visita 
para conhecer as condições de pagamento oferecidas pela loja.  
Chegando lá, ela se deparou com os seguintes descontos: 
 

● Pagamento realizado à vista 10% de desconto; 
● Se o pagamento realizado à vista, for no dinheiro, desconto de 5% sobre o 

valor após o primeiro desconto. 
 

Sabendo a televisão está sendo vendida por R$ 1.800,00 e que esses descontos 
são cumulativos, quanto Lucilea pagará pela televisão optando por realizar o 
pagamento à vista no dinheiro?  
 
2. Devido a seu comprometimento com o trabalho, Mateus conseguiu bater 
todas as metas estipuladas pela empresa, recebendo dois aumentos 
consecutivos em seu salário: o primeiro de 10% e segundo de 8%. Sabendo que 
o salário inicial de Mateus era igual a R$ 2.200,00, qual foi o aumento percentual 
do salário após esses aumentos? 
 

 


