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MATEMÁTICA FINANCEIRA - Noções básicas 

 
Considerações iniciais 

  Iniciamos este capítulo apresentando algumas questões acerca do ensino 

de tópicos de matemática financeira escolar para as necessárias, e importantes, 

considerações que precisam ser seguidas por todos vocês, alunos, no tocante 

ao estudo individualizado que se apresenta neste momento.  

  Tal estudo tem o propósito de oferecer possibilidades para que cada um 

identifique e se aproprie das diferentes representações e significados que estão 

relacionados com o conceito de porcentagem (percentagem), no âmbito da 

Educação Básica. 

Para um trabalho efetivo - no sentido de que você se aproprie de conceitos 

relativos à resolução de problemas de porcentagem - será preciso que o 

conteúdo Matemática Financeira seja desenvolvido em diferentes vertentes (uso 

de calculadora, por exemplo), sem deixar de lado as ênfases conferidas aos 

papéis que as representações, significados e invariantes têm, para o domínio 

completo do conceito de porcentagem. 

Problemas iniciais de porcentagem (ou taxa) 

Neste primeiro momento, você deve resolver os problemas apresentados a seguir (e outros, 
que você escolha) que envolvem porcentagens, como os que lidam com acréscimos e 
decréscimos simples e o cálculo de percentagens, utilizando estratégias pessoais, cálculo 
mental e calculadora, no contexto de educação financeira, entre outros. 

 

Probleminhas: 

Determine: 

a)  5% de 80 = ...... ; 

b) 2% de R$ 320,00 = R$ ........; 

c) 3,6% de 120 = ..........; 

d) 12% de 340 = ..........; 

e) 2,5% de 60 = ........; 

f) 120% de 300 = .......; 

g) 200% de 50 = ........; 

h) Se a quantidade de determinado produto de uma loja cresceu de 40 para 44 

produtos, de quanto foi o porcentual de aumento na quantidade inicial de 
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produtos? ; Compare a diferença na quantidade de produtos: 44 – 40 = 4 com o 

percentual que você encontrou. O que você acha? 

i) Se a quantidade de determinado produto de uma loja cresceu de 40 para 240 

produtos, de quanto foi o porcentual de aumento na quantidade inicial de 

produtos? ; Compare a diferença na quantidade de produtos: 240 – 40 = 200 

com o percentual que você encontrou. O que você acha? 

j) Se a quantidade de determinado produto de uma loja diminuiu de 80 para 48 

produtos, de quanto foi o porcentual de decréscimo em relação à quantidade 

inicial? ; Compare a diferença na quantidade de produtos: 48 – 80 = -32 com o 

percentual que você encontrou. O que você acha? 

k) Se a quantidade de determinado produto de uma loja diminuiu de 400 para 

50 unidades desse produto, de quanto foi o porcentual de decréscimo em relação 

à quantidade inicial? ; Compare a diferença na quantidade de produtos: 50 – 400 

= -350 com o percentual que você encontrou. O que você acha? 

l) Qual o valor inicial na quantidade de determinado produto A quando um 

aumento de 450% for aplicado a essa quantidade, resultando no quantitativo final 

de 90 unidades? ; Certifique-se de que obteve o resultado correto, aplicando o 

porcentual de aumento de 450% sobre este valor, encontrando o resultado 90. 

m) Qual o valor inicial na quantidade de determinado produto B quando um 

decréscimo de 30% for aplicado a essa quantidade, resultando no quantitativo 

final de 105 unidades? ; Certifique-se de que obteve o resultado correto, 

aplicando o porcentual de decréscimo de 30% sobre este valor, encontrando o 

resultado 105. 

n) Qual a taxa porcentual de decréscimo que é aplicada sobre o valor 50 de 

maneira a resultar no valor final 20? ; Escreva, para você mesmo, o 

procedimento que foi feito, de modo a obter o resultado. Em seguida, certifique-

se de que obteve o resultado correto aplicando o porcentual de decréscimo que 

foi encontrado ao valor 50, encontrando o resultado 20. 

o) Qual a taxa porcentual de acréscimo que é aplicada sobre o valor 240 de 

maneira a resultar no valor final 348? ; Escreva, para você mesmo, o 

procedimento que foi feito, de modo a obter o resultado. Em seguida, certifique-

se de que obteve o resultado correto aplicando o porcentual de decréscimo que 

foi encontrado ao valor 240, encontrando o resultado 348. 
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Atividade Extra: 

Jogo de possibilidades, pinturas de listras de bandeiras por meio de jogo 

semelhante ao Jogo de Damas. 

 

Cada aluno deve utilizar uma folha de papel  e.v.a. ou cartolina e construir um 

tabuleiro tal como o de um jogo de damas, com um dos seguintes formatos: 

8 x 8; 12 x 12; 12 x 8 ou12 x 10. 

Alternadamente, em cada sentido: vertical e horizontal, quadrados na cor preta 

e quadrados em branco. 

Separar um total de 12 tampinhas de garrafas de cada cor, em 3(três) cores 

distintas: branca, amarela, verde, azul, preta ou outra cor. 

Na próxima semana enviarei as regras para os jogos.  


