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Para cada desafio, preencha a tabela indicando os valores fornecidos e explicitando todos os cálculos feitos.
Poupança
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INPC
01/03/2008 a 31/01/2009
Inflação


Salário mínimo – Variação absoluta


Salário mínimo – Variação relativa


Salário mínimo – Variação real

01/02/2009 a 31/12/2009
Inflação


Salário mínimo – Variação absoluta


Salário mínimo – Variação relativa


Salário mínimo – Variação real




Perguntas
Uma empresa deseja aumentar em 60% a quantidade vendida de determinado produto.  Qual deve ser a variação de preço para que o seu faturamento duplique?
Se uma empresa espera, para o próximo ano, uma queda de 10% na quantidade vendida de determinado produto, qual o aumento percentual de preços que permitirá manter o faturamento no mesmo nível do atual?
Se, em 2004, uma empresa vendeu uma quantidade de mercadoria 60% superior a de 2003, em quanto por cento a quantidade de mercadoria vendida em 2003 é inferior à de 2004?
	Um vendedor vendeu em março 25% a mais do que no mês anterior. Quanto por cento ele vendeu a menos em fevereiro, com relação a março?
Se o preço de um produto aumentou 20% e a quantidade vendida também aumentou em 20%, qual o aumento percentual do faturamento da empresa com esse produto?
Uma companhia de turismo espera, para o próximo verão, um aumento de 50% na procura de seus pacotes turísticos. Em quanto ela deverá aumentar seus preços se desejar dobrar seu faturamento?
Se essa mesma companhia esperasse uma queda de 15% na procura de seus pacotes turísticos, em quanto ela deveria aumentar seus preços para manter inalterado seu faturamento?
	A inflação acumulada até o mês de abril (inclusive) de determinado ano foi 24,73%. Em abril, a taxa de inflação foi de 5,7% sobre março. Se essa taxa se mantiver para os próximos 8 meses, qual será a taxa de inflação do ano?
	Num determinado período, os professores do primeiro grau receberam aumento nominal de 35%. Determinar o aumento real, sabendo-se que a inflação do mesmo período foi de 30%. Se nesse mesmo período, os bancários tiveram aumento de 20%, qual foi a perda do poder aquisitivo desta categoria? 
	João está planejando comprar uma geladeira, cujo preço é R$ 699,00. A loja oferece as seguintes opções de pagamento:
	Opção 1) à vista com  desconto de 5%. 

Opção 2)  7 parcelas iguais,  sem juros. 
Se, ao invés de pagar à vista, João decidir colocar o valor correspondente em uma aplicação com juros de 0,5% ao mês e comprar a geladeira a prazo em 7 vezes, ele terá lucro ou prejuízo? De quanto?

