2014-2015
PUNTUACIÓ:
1MS Matemàtiques aplicades
a les Ciències Socials I
PARCIAL 2
6/11/2014

Aritmètica comercial

PROFESSOR: Antoni Garrido

1) Un objecte que valia 350 € ara es ven per 245 €.
a) Quin és el % de descompte que se li ha aplicat al preu inicial?
b) Quin és el % d'augment que hem d'aplicar ara al preu final per tornar a vendre
l'objecte al preu inicial?
(1,5 punts)

2) Quants anys hem tingut en un banc 1.250 € en un compte que ens donen un 1,25%
d'interès anual per tal que es converteixin en 1.506,04 €
(1,5 punt)

3) Un banc t'ofereix dues alternatives per contractar un préstec.
Opció A: 4,8% anual però amb pagaments semestrals.
Opció B: 4,5% anual però amb pagaments trimestrals.
a) Calcula el TAE de cada opció.
b) Quina de les dues opcions et resulta més favorable? Justifica la resposta.
(0,8+0,2=1 punt)

4) Per obtenir un TAE del 6,12% amb capitalització quadrimestral (cada 4 mesos), quin ha
de ser el nominal (interès anual)?
(1,5 punts)

5) Una parella té intenció de fer un viatge d'aquí a 10 anys i vol tenir estalviats un 30.000 €.
Decideixen fer un pla d'estalvi. Quina quantitat hauran d'ingressar mensualment al
principi de cada mes en un banc que els garanteix un 2% anual?
(1,5 punts)

6) Una persona vol comprar un cotxe que val 15.000 €. Paga 4.500 € al comptat i financia
la resta a quatre anys amb un préstec amb un interès del 7,2% anual.
Si paga en quotes mensuals (la primera al cap d'un mes d'haver pagat els 4.500 €),
quant ha de pagar cada mes?
(1,5 punts)

7) Si el dia 1 de gener de cada any es dipositen 500 € en una llibreta d'estalvis que
proporciona un 3,6% anual, quin capital s'acumularà després de 25 anys?
(1,5 punts)
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1) Un objecte que valia 350 € ara es ven per 245 €.
a) Quin és el % de descompte que se li ha aplicat al preu inicial?
b) Quin és el % d'augment que hem d'aplicar ara al preu final per tornar a vendre
l'objecte al preu inicial?
(1,5 punts)

2) Quants anys hem tingut en un banc 1.250 € en un compte que ens donen un 1,25%
d'interès anual per tal que es converteixin en 1.506,04 €
(1,5 punt)

3) Un banc t'ofereix dues alternatives per contractar un préstec.
Opció A: 4,8% anual però amb pagaments semestrals.
Opció B: 4,5% anual però amb pagaments trimestrals.
a) Calcula el TAE de cada opció.
b) Quina de les dues opcions et resulta més favorable? Justifica la resposta.
(0,8+0,2=1 punt)

4) Per obtenir un TAE del 6,12% amb capitalització quadrimestral (cada 4 mesos), quin ha
de ser el nominal (interès anual)?
(1,5 punts)

5) Una parella té intenció de fer un viatge d'aquí a 10 anys i vol tenir estalviats un 30.000 €.
Decideixen fer un pla d'estalvi. Quina quantitat hauran d'ingressar mensualment al
principi de cada mes en un banc que els garanteix un 2% anual?
(1,5 punts)

6) Una persona vol comprar un cotxe que val 15.000 €. Paga 4.500 € al comptat i financia
la resta a quatre anys amb un préstec amb un interès del 7,2% anual.
Si paga en quotes mensuals (la primera al cap d'un mes d'haver pagat els 4.500 €),
quant ha de pagar cada mes?
(1,5 punts)

7) Si el dia 1 de gener de cada any es dipositen 500 € en una llibreta d'estalvis que
proporciona un 3,6% anual, quin capital s'acumularà després de 25 anys?
(1,5 punts)

