Atividade: Razão e Porcentagem

Aluno(a): _________________________________________________________________
Turma: ______ Professor(a): _________________________________________________



Responda às seguintes perguntas sobre a atividade eletrônica.

Desafio 1
1) Qual é o tamanho do tabuleiro? 		____ linhas e ____ colunas 
2) Qual é o percentual solicitado? 		____
3) Indique o número de retângulos		____
4) Indique o cálculo feito no item anterior	_______________________________
5) Escreva as frações equivalentes		___	___	___
Pergunta 1: Suponha que os retângulos que você marcou representem os juros de uma aplicação. Se cada retângulo representa 100 reais, qual é o capital inicial da aplicação? E o capital final? Indique os cálculos feitos.	
Resposta:

Desafio 2
1) Qual é o tamanho da pilha?		____ retângulos
2) Qual é o percentual solicitado? 		____
3) Indique o número de retângulos		____
4) Indique o cálculo feito no item anterior	_______________________________
5) Escreva as frações equivalentes		___	___	___
Pergunta 1: Suponha que os retângulos que você marcou representem os juros de uma aplicação. Se cada retângulo representa 100 reais, qual é o capital inicial da aplicação? E o capital final? Indique os cálculos feitos.	
Resposta:

Pergunta 2: Suponha que os retângulos que você marcou representem o capital final de uma aplicação. Se cada retângulo representa 100 reais, qual é o capital inicial da aplicação? E o ganho (rendimento)? Indique os cálculos feitos.	
Resposta:

Desafio 3
1) Quantos lápis a escola comprou no ano t?		________________
2) Qual foi o percentual de variação?			________________	
3) Quantos lápis a escola comprará no ano t+1? 		________________
4) Indique o cálculo feito na resposta anterior.		________________

Desafio 4
1) Qual é o valor do condomínio em outubro?		________________
2) Qual foi o percentual de variação?			________________	
3) Qual será o valor do condomínio em novembro?	________________
4) Indique o cálculo feito na resposta anterior.		________________

Desafio 5
1) Qual é o valor do salário de João Paulo?		________________
2) Qual é o valor do aluguel antes do reajuste?		________________	
3) Qual é o percentual de reajuste do aluguel?		________________
4) Qual é o valor do aluguel depois do reajuste?		________________	
5) Indique o cálculo feito na resposta anterior.		________________
Pergunta 1: Na atividade pergunta-se qual percentual do salário que o novo aluguel representa. Responda a essa pergunta de duas formas diferentes: uma usando os valores do aluguel e do salário; outra, usando apenas os percentuais dados sobre reajuste e participação do aluguel no salário.
Resposta: 

Pergunta 2: Na atividade, você viu que, se o aluguel sobe 10%, por exemplo, o salário deve aumentar 10% para que o novo aluguel tenha a mesma participação no salário. Com esse reajuste, João Paulo não “sentiria” o aumento do aluguel. Suponha, agora, que em vez de reajuste de aluguel, haja um aumento de 10% do custo de vida em geral. Para que João Paulo não sinta esse aumento do custo de vida, isto é, para que ele continue com o mesmo poder aquisitivo, seu salário teria que aumentar 10% também. Mas suponha que seu salário só aumente 5%. Qual é a perda do seu poder aquisitivo? Você vai responder essa pergunta em etapas.
	Se o salário de João Paulo é de 8000 reais e o custo de vida aumenta 10%, qual deveria ser o salário de João Paulo para que ele possa manter o seu poder aquisitivo?
	Resposta: 	_____________________
Se João Paulo tem um reajuste salarial de 5%, qual é o seu novo salário?

	Resposta: 	___________________
	Qual é a diferença entre o seu salário efetivo e o salário “ideal”, encontrado na primeira etapa?
	Resposta: 	___________________
	Qual é a perda em termos absolutos? E em termos relativos?
	Resposta: 	___________________

Desafio 6
1) Qual é o percentual de demissões?			________________
2) Qual é a força de trabalho antes das demissões?	________________	
3) Qual é a força de trabalho depois das demissões?	________________
Pergunta: Suponha que o percentual de demissões seja de 25% e que a força de trabalho antes das demissões fosse de 5000. Se a empresa pretende recompor a força de trabalho original depois de 6 meses, qual deve ser o aumento percentual dessa força de trabalho? Você vai responder essa pergunta em etapas.
	Qual é a força de trabalho depois das demissões?

	Resposta: 	___________________

	Qual o aumento absoluto que deve haver para voltar ao nível anterior?

	Resposta: 	___________________

	Qual o aumento relativo que deve haver para se voltar ao nível anterior? Por que a resposta não é 25%?

	Resposta: 	___________________




