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Os impactos da pandemia causada pelo Novo Coronavírus, não se limitam apenas no que 

diz respeito à saúde, mas desde que foi anunciado o isolamento social, várias esferas da vida das 

pessoas vêm se transformando, pois, muito além do reflexo no dia a dia das pessoas nessa fase, a pandemia 

afeta diretamente nossa vida financeira. Pessoas perderam o emprego, ou tiveram redução do salário. Boa 

parte dos profissionais liberais tiveram suas atividades paralisadas e, inevitavelmente, instalou-se também o 

“surto financeiro”. Assim como em época de guerra, as pessoas preocupadas e com medo da escassez de 

alimentos e de produtos essenciais como itens de proteção, correm para comprar em certa quantidade e para 

estocar, além do necessário; consequentemente, o aumento da demanda leva à falta do produto no mercado. 

É a lei da oferta e da procura, onde a compra em excesso de uns ocasiona a ausência de produtos para outros.  

Noticiários relatam que um dos itens que notamos a falta no mercado é o gás de cozinha. Item que 

sumiu do mercado ainda no início do anúncio do isolamento social e que ocasionou, não só a falta, mas 

também o aumento do preço do produto.  E, falando um pouco sobre a grade do nosso curso, em especial de 

juros simples e compostos, conteúdo que veremos em breve na matéria de matemática, convido vocês a 

fazerem uma reflexão a respeito do porcentual de aumento na procura, preço e falta do gás. Vocês sabem 

qual foi o percentual de aumento desse item na sua região, este item está em falta no seu bairro, qual era o 

valor antes da pandemia e qual o valor atual, qual foi o percentual de aumento? 

Faça um breve relato de sua experiência nessa fase, e conte-nos um pouco como você e sua família 

estão superando tudo isso, e não se esqueça de responder as questões acima, como uma análise da lei da 

oferta e procura, considerando juros e aumento de preço. 

 

Prazo de entrega da atividade é até o dia 06/05/2020 (sexta-feira).  

Enviar no email: claudia.paz@idb.org.br 
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