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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 vocês, alunos, no tocante ao 

estudo individualizado que se apresenta para este 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). Tais problemas envolvem porcentagens - como os que lidam com 

acréscimos e decréscimos simples e o cálculo de percentagens -, utilizando, no contexto de 

educação financeira, estratégias pessoais, cálculo mental e calculadora, entre outros. 

 

Afirmar que 15% dos 40 alunos da turma A da escola X tiraram notas 

superiores ao valor 7 equivale a dizer que  
15

100
 de 40 alunos tiraram notas acima 

de 7. Ou seja, que um total de 
15

100
 𝑑𝑒 40 =

15

100
 𝑥 40 =  

600

100
= 6 alunos da turma A 

da escola X tiraram notas acima de 7.  

O valor principal VA (valor inicial dado, valor atual) é de 40 alunos. A 

incidência do cálculo de 15% sobre este valor atual VA determina o valor futuro 
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VF de 6 alunos - o quantitativo de alunos correspondente ao percentual de 15% 

destes -, isto é, o valor 6 equivale a 15% de 40.  

Neste caso temos que 6 = 15% de 40, ou ainda, se pode dizer que 15% 

de 40 é igual a 6. Portanto, a quantidade porcentual 6 alunos equivale a 15% da 

quantidade principal VA de 40 alunos.  

Esta é uma das maneiras que se tem para calcular o valor futuro de um 

valor principal que sofreu a incidência de certo percentual, fazendo tal cálculo 

com o uso de papel e lápis (quando não se tem acesso a uma calculadora).  

E quando usamos a calculadora, como é possível fazer esse cálculo? É o 

que veremos na seção seguinte. Antes disso, será preciso aprender um pouco 

sobre razão. 

 

Os conceitos de razão, proporção, proporcionalidade e probabilidade 

Podemos estabelecer uma razão bem familiar a vocês, ao afirmar que “A 

turma 703 é composta por 30 alunos. Deste total, há 4 (quatro) alunos que 

moram na Tijuca”. A razão entre 4 e 30 é escrita assim 4 : 30, ou então, 
4

30
.  

Dá-se o nome de razão a qualquer relação entre 2(duas) variáveis: a e b, 

por exemplo, com b diferente de zero. Assim, a razão entre as variáveis a e b 

(ou então, se diz que a está relacionada com b), escrevendo a : b ou  
𝒂

𝑏
. 

Vamos ver se você compreende o conceito de razão lendo atentamente a 

situação descrita a seguir, e se apropriando do conceito matemático presente. 

“Em uma indústria, considere uma máquina que possui uma engrenagem 

com 12 dentes que está acoplada a uma outra que possui 4 dentes. Uma vez 

que a engrenagem de 12 dentes dê uma volta completa, a engrenagem da outra 

máquina de 4 dentes terá dado um total de ... voltas completas”.  

Para resolver essa situação, que é simples, precisamos estabelecer uma 

relação (uma razão) entre a quantidade de dentes de uma engrenagem (por 

exemplo, a engrenagem com 12 dentes) e a quantidade de dentes da outra 

engrenagem (a engrenagem de 4 dentes).  

Fica claro que a engrenagem com menor número de dentes terá de dar 

mais que 1(uma) volta completa quando a engrenagem maior completar uma 

volta completa. Mas, quantas voltas terá de ar? 

É fato que 12 = 3 x 4 = 4 + 4 + 4. 
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Portanto, cada vez que a engrenagem maior completar uma volta 

completa, a engrenagem menor terá de completar um total de 3 voltas 

completas. Fica estabelecida, então, a razão 
1

3
 , isto é: “a cada volta completa da 

engrenagem maior, de modo que as engrenagens estejam “sintonizadas entre 

si” será preciso que a engrenagem menor dê 3 voltas completas”. 

Vamos analisar outra situação:  

Uma vez tenhamos como verdadeira a afirmação de que “6 alunos da 

turma A da escola X tiraram notas acima de 7, de um total de 40 alunos da 

turma A da escola X”, a priori não é possível afirmar que em um quantitativo 

menor de alunos dessa turma, por exemplo 20 alunos, tenhamos exatos 3 alunos 

que tiraram notas acima de 7.  

Mas, se tal for verdade, dizemos que a afirmação “3 alunos da turma A 

da escola X tiraram notas acima de 7, de um quantitativo de 20 alunos da 

turma A da escola X” é uma afirmação equivalente à afirmação acima.  

E então, a razão 
6

40
 é equivalente à razão 

3

20
 .  

Além do mais, quando 2(duas) razões são equivalentes entre si, forma-se 

o que chamamos de uma proporção, que nada mais é que a igualdade entre 

as 2(duas) razões, a saber: 
6

40
 = 

3

20
 .  

Uma vez que a proporção acima é verdadeira, ou seja, que as 2(duas) 

afirmações: “6 alunos da turma A da escola X tiraram notas acima de 7, de 

um total de 40 alunos da turma A da escola X” e “3 alunos da turma A da 

escola X tiraram notas acima de 7, de um quantitativo de 20 alunos da turma 

A da escola X” são equivalentes entre si, diz-se que está estabelecida uma 

proporcionalidade entre o total de alunos que tiraram notas acima de 7 e o total 

de alunos da turma. 

A partir daí se pode escrever várias afirmações equivalentes a essas, tais 

como as seguintes: 

 3 alunos tirariam notas acima de 7 em uma turma de 20 alunos. 

 6 alunos tirariam notas acima de 7 em uma turma de 40 alunos. 

 9 alunos tirariam notas acima de 7 em uma turma de 60 alunos. 

 12 alunos tirariam notas acima de 7 em uma turma de 80 

alunos. 
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 15 alunos tirariam notas acima de 7 em uma turma de 100 

alunos. 

 24 alunos tirariam notas acima de 7 em uma turma de 160 

alunos. 

Considerando a proporção 
6

40
 = 

3

20
 , os valores 6, 40, 3 e 20, nessa ordem, 

são os termos da proporção, ou seja: 1º termo: 6; 2º termo: 40; 3º termo: 3 e 4º 

termo: 20.  

Uma propriedade das proporções, imediata, dá conta de que “o produto 

dos meios é igual ao produto dos extremos”. Na proporção 
6

40
 = 

3

20
  ,acima, 

vale então que:  6 x 20 = 40 x 3. 

 

Cálculo de uma quantidade porcentual, com o uso de uma calculadora 

Agora vamos mostrar como você pode determinar o valor 6, como acima, 

fazendo uso da calculadora de 2(duas) maneiras distintas: 

1ª maneira: se você teclar 40 seguida da tecla X seguida de 15 e da tecla 

%, o visor da calculadora mostrará o valor 6, correspondentemente ao total de 

15% de 40. 

 2ª maneira: se você teclar 15, seguida da tecla %, em seguida a tecla X 

e depois teclar 40 seguida da tecla =, o visor mostrará o valor 600, que 

corresponde ao valor percentual 600% (pois você introduziu o símbolo % após 

teclar 15).  

Observe que esta maneira de calcular exige que se transforme 600% em 

um número positivo equivalente a esse percentual. Tal pode ser feito assim: 

600% =  
600

100
= 6.  

Este valor: 6, é o valor que representa 15% de 40.  

Ora, acho que você deve ter achado que a 2ª maneira dá mais trabalho 

para calcular que a 1ª maneira, não é mesmo? Então, se preferir faça uso da 1ª 

maneira. 

 

Probleminhas: 

a)  O estoque de determinado produto de uma loja, hoje, é de 80 unidades. 

Devido à situação do momento será preciso aumentar essa quantidade em 5%. 
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Qual quantidade deste produto estará em estoque a partir da reposição 5%? ...... 

; Resposta: 

b) Qual o valor da multa na taxa de um condomínio, na ordem de 2% sobre o 

valor de R$ 320,00, que é cobrada por atraso no pagamento? R$ ........; 

Resposta: 

c) Um par de sapatos custa R$120,00 e vai sofrer um reajuste de 3,6% a partir 

de amanhã. Qual valor será cobrado por esse par de sapatos a partir de 

amanhã? ..........; Resposta: 

d) Com um decréscimo de 12% sobre o valor de R$ 340,00, qual o novo valor? 

..........; Resposta: 

e) Um produto custa R$ 60,00 se a compra é feita com o uso de cartão de crédito, 

mas se a compra for feita em dinheiro é concedido um desconto de 2,5%. Paulo 

vai comprar esse produto, pagando em dinheiro. Que valor será pago por Paulo? 

........; Resposta: 

f) Na semana passada, um Posto de Saúde computou um total de 300 doses de 

vacina que foram aplicadas. Apenas no dia de ontem esse quantitativo de 

vacinas aumentou em 120% sobre a quantidade total da semana anterior. 

Quantas vacinas foram aplicadas no dia de ontem? .......; Resposta: 

g) No início do surto do coronavírus um total de 50 casos foram notificados em 

determinada cidade. Apenas no dia seguinte à esta contagem, houve um 

aumento da ordem de 200% nesta quantidade de casos notificados, aumentando 

o número de casos notificados para o valor de ........; Resposta: 

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 

produtos? ; Compare a diferença na quantidade de produtos: 44 – 40 = 4 com o 

percentual que você encontrou. O que você acha? Resposta: 

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? Resposta: 

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? Resposta: 
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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? Resposta: 

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

percentual de 450% calculado sobre essa quantidade resultar na quantidade de 

90 unidades? ; Certifique-se de ter obtido o resultado correto aplicando o 

percentual de 450% sobre este valor e ter encontrado o resultado 90. Resposta: 

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

percentual de 30% calculado sobre essa quantidade resultar na quantidade de 

105 unidades? ; Certifique-se de ter obtido o resultado correto aplicando o 

percentual de 30% sobre este valor e ter encontrado o resultado 105. Resposta: 

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

resultar no valor final 20? ; Escreva, para você mesmo, o procedimento que fez 

de modo a obter o resultado. Em seguida, certifique-se ter obtido o resultado 

correto aplicando o percentual de decréscimo encontrado por você ao valor 50, 

encontrando o resultado final 20. Resposta: 

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

resultar no valor final 348? ; Escreva, para você mesmo, o procedimento que fez 

de modo a obter o resultado. Em seguida, certifique-se ter obtido o resultado 

correto aplicando o porcentual de acréscimo encontrado por você ao valor 240, 

encontrando o resultado final 348. Resposta: 

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

acréscimo igual ao percentual de 450% calculado sobre essa quantidade resultar 

na quantidade final de 110 unidades? ; Certifique-se de ter obtido o resultado 

correto aplicando o percentual de 450% sobre este valor e, após adicionar esse 

valor obtido, encontrar o resultado 110. Resposta: 

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

decréscimo igual ao percentual de 30% calculado sobre essa quantidade resultar 

na quantidade final de 105 unidades? ; Certifique-se de ter obtido o resultado 

correto aplicando o percentual de 30% sobre este valor e, após diminuir esse 

valor obtido, encontrar o resultado 105. Resposta: 

r) 6(seis) meses atrás o preço de um produto A correspondia a 80% do valor 

atual. Qual o percentual de aumento deste produto nesse período? Resposta: 
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s) Muitas vezes, vemos em supermercados promoções tipo “Pague 3 e leve 4”. 

Considerando esta promoção qual percentual de desconto sobre o preço unitário 

de um destes produtos é obtido pelo cliente quando ele faz a opção de comprar 

os produtos desta promoção? Resposta: ... Do ponto de vista da compra em si 

você vê algum inconveniente em fazê-la, ou não? Resposta: ..... Explique.  

t) 2(duas) semanas atrás o preço da dúzia de ovos teve um aumento de 4% em 

relação ao preço praticado desde o início do ano. Na semana passada houve 

novo aumento, agora da ordem de 5%. Em relação ao início do ano, qual o 

percentual de aumento da dúzia de ovos? Resposta: 

u) No início do ano, o preço de determinado produto teve um decréscimo de 30% 

sobre o valor praticado até o final do ano anterior. Agora, em março, o preço 

deste produto teve um aumento de 40%. Em relação ao final do ano passado, o 

preço desse produto sofreu um aumento ou um decréscimo? Resposta: De 

quanto foi este percentual (aumento ou decréscimo) em relação ao preço do 

início do ano? Resposta: 

v) Muitas vezes, vemos em supermercados promoções tipo “Pague 3 e leve 5”. 

Considerando esta promoção, qual percentual de desconto sobre o preço 

unitário de um destes produtos é obtido pelo cliente, quando faz a opção de 

comprar os produtos desta promoção? Resposta: .... Do ponto de vista da 

compra em si você vê algum inconveniente em fazê-la, ou não? Resposta: .... 

Explique.  

 

Respostas: 

a) 84; b) R$ 6,40; c) R$ 124,32; d) R$ 299,20; e) R$ 58,50; f) 330; g) 100; h) 

10%; i) 500%; j) 40%; k) 87,5%; l) 20; m) 350; n) 60%; o) 45%; p) 20; q) 150; r) 

12,5%; s) 25%; t) 9,2%; u) decréscimo de 2%; v) 40%. 

 

Diferença entre Fração e Razão 

Quando se escreve a fração 
3

5
 se leva em conta que o todo (a unidade) 

foi repartido em 5 partes iguais, e 3 dessas partes foram consideradas na 

fração, como ilustrado na figura a seguir: 
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Agora, se este mesmo todo (a unidade) for repartido em 10 partes iguais, e 

6 dessas partes foram consideradas na fração, como ilustrado na figura a seguir, 

representamos tal fato pela fração 
6

10
 . 

 

 Uma vez que as partes pintadas em amarelo nas 2(duas) figuras são as 

mesmas, se diz que as quantidades são equivalentes.  

 Quando 2(duas) quantidades A e B são equivalentes indica-se tal fato 

escrevendo assim: A ≈ B. O mesmo vale dizer para as frações 
3

5
  e  

6

10
 , ditas 

frações equivalentes. 

 Por outro lado, quando 2(duas) ou mais frações são equivalentes se indica 

esse fato pela igualdade entre as correspondentes frações, assim:  
3

5
  =  

6

10
 . 

 Assim, considerando uma fração está-se relacionando parte e todo. Mas, 

como será visto mais adiante, uma fração também pode ser considerada de outra 

maneira: como uma razão ou como uma probabilidade. 

 Quando consideramos 
3

5
  como uma razão é porque se está levando em conta 

que há 2(duas) grandezas (variáveis) envolvidas no contexto. Isto é, que o 

quantitativo 3 de uma grandeza (no numerador) está relacionado com o 

quantitativo 5 da outra grandeza (no denominador) no caso da razão 
3

5
.  

Em relação à razão  
3

5
 , acima, se pode utilizá-la quando se quer fazer 

referência à seguinte situação: a cada 5(cinco) laranjas colocadas na prateleira 

de um mercado 3(três) delas estão bem maduras. Assim, uma vez que 

consideramos a razão 
3

5
  como válida se pode levantar a hipótese de o restante 

das laranjas obedecerem a esta mesma regularidade, ou seja: a cada 10 laranjas 

colocadas na prateleira 6 delas estão bem maduras, e escrever assim: 
6

10
. 

Também, que a cada 15 laranjas colocadas na prateleira 9 delas estão bem 

maduras, e escrever assim: 
9

15
  etc.  

  Ou seja, a fração representa a relação entre a parte e o todo (uma relação 

estática, rígida), enquanto a razão representa a relação entre 2(duas) variáveis 

- que podem ser de mesma natureza, como é o caso acima: a relação entre o 
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número de laranjas maduras em relação a um total de laranjas colocadas na 

prateleira. 

 Assim, conforme cada uma das 2(duas) figuras mostradas acima, a razão 

entre a totalidade de partes pintadas de amarelo e o total de partes em que a 

figura acima foi dividida é indicada pela razão  
3

5
  ou pela razão 

6

10
 .  

 Na figura abaixo, as razões entre as partes correspondentes a cada cor e o 

total de partes em que a figura foi dividida são as seguintes:  

 Cor amarelo: 
3

6
 ; cor azul: 

2

6
; cor verde: 

1

6
 . 

 

  A situação acima é similar ao seguinte problema:  

  6(seis) bolas idênticas, a exceção das cores, conforme as cores da figura 

acima, são colocadas em uma caixa. Uma pessoa vai retirar uma bola dessa 

caixa ao acaso sem ver as bolas que estão lá dentro.  

  Assim, a princípio não é possível prever a cor da bola que será retirada 

mas é possível medir a chance de ocorrência do resultado, para cada 

possibilidade de retirada de uma bola dessa caixa. Em Matemática, se diz que 

essa medida é probabilidade.  

Por exemplo, a probabilidade de a pessoa retirar uma bola de cor azul 

dessa caixa é de 2 em 6, representada pela razão 
2

6
.  

Neste caso, o valor 2 indica a quantidade de possibilidades ditas 

favoráveis (pois há 2 bolas de cor azul na caixa) à ocorrência do evento 

aleatório E: “retirar, ao acaso, uma bola de cor azul de uma caixa que contém 6 

bolas idênticas (a quantidade resultados possíveis, ou então, o total de 

possibilidades, pois há 6 bolas na caixa, no total, a menos da cor entre elas)”.  

Tal probabilidade indica-se assim: p(E) = 
2

6
 , fazendo referência ao evento 

que está sendo considerado. Dizemos, portanto, que a probabilidade de retirar, 

sem olhar, uma bola de cor azul dessa caixa é 2 em 6. Ou então, indica-se tal 

fato pela razão  
2

6
 .    

Do mesmo modo, considera-se os eventos indicados abaixo, todos eles 

relacionados ao mesmo experimento aleatório: “retirar, ao acaso, uma bola de 

cor azul de uma caixa que contém 6 bolas idênticas, a menos da cor entre elas”: 
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- Se E1 é o evento aleatório “retirar, ao acaso, uma bola de cor amarela 

de uma caixa que contém 6 bolas idênticas, a menos da cor entre elas, como 

acima”, p(E1) = 
3

6
 ; 

- Se E2 é o evento aleatório “retirar, ao acaso, uma bola de cor verde de 

uma caixa que contém 6 bolas idênticas, a menos da cor entre elas, como 

acima”, p(E2) = 
1

6
 . 

 

Probleminhas: 

1. Ao jogar 1(uma) moeda “honesta” ao chão, qual a probabilidade de observar 

cara na face voltada para cima? .... Resposta: 

2. Ao jogar 1(um) dado “honesto” ao chão, qual a probabilidade de observar valor 

maior que 4 na face voltada para cima? .... Resposta: 

3. Ao jogar 2(dois) dados “honestos” ao chão, qual a probabilidade de observar 

soma dos valores mostrados nas faces voltadas para cima igual a 7? .. Resposta: 

 

 Agora que você já sabe o que é razão, podemos voltar ao estudo de 

percentagens. 

 

Porcentagem (ou taxa) 

A porcentagem (ou taxa) é uma razão de denominador igual a 100, que 

tanto pode representar uma variação de aumento (acréscimo) ou uma variação 

de desconto (decréscimo).  

Assim, a porcentagem incide sobre determinado valor (ou quantidade), 

dito principal (valor ou quantidade atual, inicial), de modo a determinar um novo 

valor (ou quantidade), dito futuro (valor ou quantidade obtido após a incidência 

de um porcentual - valor ou quantidade futura, o novo valor).  

A porcentagem usa o símbolo % como uma abreviatura da expressão “por 

cento” ou “por cem”. Assim, m% indica que a cada 100 de certa quantidade (ou 

valor unitário) tem-se m quantidades (ou m valores unitários). 
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Considere a seguinte afirmação: “15% do valor de R$ 40,00 representa o 

valor total de impostos pagos, quando determinado produto é vendido em uma 

loja, pelo valor final de R$ 40,00”. 

O cálculo do valor relativo aos impostos pagos pode feito segundo 

diferentes registros. Por exemplo, os apresentados a seguir:  

15

100
𝑥40 =  

15

10
𝑥4 =

3𝑥4

2
 = 6. Ou, então: 

15

100
𝑥40 = 0,15𝑥40 = 6.Assim, o valor 

relativo ao total de impostos pagos é de R$ 6,00). Neste caso, afirmamos que o 

valor porcentual de R$ 6,00 equivale ao valor de 15% do valor principal (valor 

pago pelo produto), que é de R$ 40,00. 

O segundo registro é muito utilizado por quem dispõe de uma calculadora 

à mão (embora seja preciso conhecer o passo a passo para o uso de algumas 

das teclas da calculadora, de maneira sequencial). Tal procedimento permite 

obter o resultado de imediato, com veremos a seguir:  

Por meio de uma calculadora o cálculo pode ser feito obedecendo à 

sequência de uso das seguintes teclas, para este exemplo: , 

e o resultado, cujo valor é 6, já aparece no visor da calculadora.  

Ou então, esse mesmo cálculo pode ser feito efetuando o produto de 40 

pelo número decimal 0,15, assim: . Mas, para determinar 

o valor fazendo assim é preciso que o usuário saiba de antemão que a 

representação 15% é equivalente ao número decimal 0,15. Você pode confirmar 

a validade disso fazendo assim, com a calculadora: . 

Assim, 15% de 40 equivale (é igual) a 15% x 40. Ou ainda, equivale ao 

resultado do produto 0,15 x 40. Como é válida a propriedade comutativa do 

produto entre números reais, o cálculo também pode ser feito assim: 40 x 0,15. 

Com uma calculadora em mãos o cálculo pode ser feito obedecendo à 

sequência de teclas conforme mostrado abaixo: 

, e o resultado 6 já aparece no visor da 

calculadora. 

 

 

4 0 X 1 5 %

40 x 0,15 = 6

1 x 15% = 0,15

4 0 X . 1 5 igual
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Portanto, determinar m% de certo valor p (ou quantidade p) equivale a 

efetuar a operação 
𝑚

100
 𝑥 𝑝 =

𝑚 𝑥 𝑝

100
.  

Este valor: 
𝑚 𝑥 𝑝

100
 é dito o valor (quantidade) percentual que equivale a m% 

do valor (quantidade) p.  

A porcentagem m% é a representação de um número não negativo.  

Exemplo: 4% de 20 = 
4 𝑥 20

100
= 0,8. Portanto, o valor 0,8 equivale a 4% de 

20; 

 Um quantitativo porcentual X tem valor maior que o valor principal 

p quando a porcentagem (taxa) é maior que 100%.  

Exemplo: o número 1,05 equivale a um aumento percentual de 

5%; 

 O valor (quantidade) porcentual v tem valor igual a 100% (isto é, 

equivale a 100% do valor (quantidade) principal v) pois neste caso 

o cálculo de 100% de v é determinado assim: 100% de v = 

100

100
 𝑥 𝐯 = 𝐯. 

Exemplo: o número 1 equivale ao percentual 100%; 

 Uma quantidade porcentual X tem valor menor que o valor 

principal p quando a porcentagem (taxa) é menor que 100%. 

Exemplo: o número 0,85 equivale a um decréscimo percentual de 

15% (0,85 – 1 = - 0,15). 

A figura a seguir, ilustra estas 2(duas) diferentes representações: 

numérica e percentual. 

 

 

Para a sua reflexão, e a apropriação acerca do que foi dito acima 

apresentamos, a seguir, alguns exemplos numéricos. 

 

valores numéricos entre 0 e 1, valores numéricos maiores que 1

excluindo o valor 1, equivalem a equivalem a porcentagens

porcentagens menores que 100%  maiores que 100%

0 1 2

o valor 1 equivale à porcentagem de 100%
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Exemplo 1: Se a quantidade de produtos de uma loja cresceu de 40 para 44 

produtos, de quanto foi o porcentual de aumento sobre a quantidade inicial de 

produtos? 

  Consideramos VA o valor atual (valor inicial) de produtos: 40 produtos, e 

VF o valor futuro (valor final): 44 produtos. Assim, houve um aumento de 4 

unidades de produtos sobre o valor atual de 40 produtos, e o porcentual de 

aumento é de 4 em 40, correspondentemente à razão 
4

40
. Ou seja, porcentual de 

aumento de 
4

40
 = 

1

10
=

10

100
= 10%. 

A porcentagem 10% também poderia ser obtida assim:  

O porcentual de aumento é determinado pela diferença entre o percentual 

final (variação entre o valor final VF e o valor inicial VA, isto é, 
44

40
= 1,1 = 110%) 

e o porcentual inicial de 100% (igual a  
40

40
= 1 = 100%). Então, o porcentual de 

aumento é de 110% - 100% = 10%. Ou então: 1,1 – 1 = 0,1 = 10%. 

Observe que calcular 10% de 40 = 10% x 40 é feito assim: 
10

100
𝑥40 = 4. Ou 

seja, 4 é o valor de quanto o valor atual de 40 produtos foi aumentado para a 

obtenção do valor futuro 44, correspondentemente a um aumento porcentual da 

ordem de 
4

40
= 10%. 

 

Exemplo 2: Se a quantidade de produtos de uma loja diminuiu de 80 para 48 

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

produtos nesta loja? 

Consideramos VA = valor atual = 80 produtos e VF = valor futuro = 48 

produtos. Assim, houve um decréscimo de 32 unidades de produtos sobre o valor 

atual de 80 produtos, e o porcentual de decréscimo é de 32 em 80 produtos, 

correspondentemente à razão 
32

80
 . Ou seja, percentual de decréscimo de 

4

10
=

40

100
= 40%. 

A porcentagem 40% também poderia ser obtida assim:  

O porcentual de decréscimo é determinado pela diferença entre o 

percentual final (variação entre o valor final VF e o valor inicial VA, isto é, 
48

80
=

6

10
=

60

100
= 60% = 0,6) e o porcentual inicial de 100% (igual a  

80

80
= 1 = 100%). 
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Então, o porcentual de decréscimo é de 60% - 100% = - 40%. Ou então: 0,6 – 1 

= - 0,4 = - 40% (lê-se, decréscimo de 40%). O sinal negativo indica que houve 

um decréscimo de 40% sobre o valor atual. 

Observe que calcular - 40% de 80 = - 40% x 80 é feito assim: − 
40

100
 𝑥 80 =

−32. Ou seja, - 32 é o valor de quanto o valor atual de 80 produtos foi diminuído 

(decrescido) para a obtenção do valor futuro 48, correspondentemente a um 

decréscimo percentual da ordem de 
−32

80
= −0,4 = - 40%. 

 

Exemplo 3: Qual o valor inicial na quantidade de determinado produto A 

quando um percentual de 300% calculado sobre essa quantidade resultar na 

quantidade de 150 unidades?  

Neste caso, o valor 150 equivale a 300% de certo valor m, ou seja, 300% 

de m = 150.  

Podemos escrever a seguinte equação:  

300% de m = 150, isto é: 300% x m = 150. Logo, m =  
150

300%
=

150𝑥100

300
=

50

1
= 50.  

A resolução poderia ser assim: VA = m e VF = m + 150. Assim, o 

porcentual de aumento, de 300%, é a diferença entre 
𝑚 + 150

𝑚
 𝑒 

𝑚

𝑚
.  

𝑂𝑢 𝑠𝑒𝑗𝑎,
𝑚 + 150

𝑚
−  

𝑚

𝑚
=

150

𝑚
= 300% = 3. Logo: m = 

150

3
= 50.  

Portanto, 50 é o valor sobre o qual quando aplicado o porcentual de 300% 

equivale ao valor 150. 

 

Exemplo 4: Qual taxa porcentual de decréscimo é aplicada sobre o valor 80 

unidades de determinado produto A de maneira a resultar no valor final de 68 

unidades deste mesmo produto? 

Nesse caso tem-se que determinar a taxa porcentual que, uma vez 

aplicada sobre o valor 80, determina o valor de 68. A taxa porcentual sobre o 

valor 80 pode ser determinada pela razão entre os dois valores: 80 e 68, a saber: 

percentual de 
68

80
=

17

20
= 85%.   

Este valor percentual também poderia ser obtido do seguinte modo: m% 

de 80 = 68 equivale a escrever 
𝑚

100
𝑥 80 = 68 → 𝑚 =  

68 𝑥 100

80
= 85. Mas, como o 
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valor futuro é menor que o valor atual, houve um decréscimo entre os valores 80 

e 68, ou seja, da ordem de 12 unidades. Ou seja, a razão 
12

80
  aponta para um 

decréscimo de 
12

80
   = 0,15 = 15% sobre a quantidade inicial de unidades do 

produto A. 

Um erro bastante comum é afirmar, neste exemplo, que houve um 

decréscimo da ordem de 85% entre o valor atual VA = 80 e o valor futuro VF = 

68. Ou seja, afirmar que o valor de 80 sofreu um decréscimo da ordem de 85% 

e resultar no valor final 68.  

Portanto, não esqueça: O percentual de decréscimo é determinado entre 

o valor de decréscimo (12, neste exemplo) em relação ao valor inicial de 80. 

Então, fique atento, pois o porcentual de decréscimo foi da ordem de 
12

80
= 15%, 

e não de 85% como, por vezes, é comumente confundido por alguns 

desavisados. 

 

Exemplo 5: Se a quantidade de produtos de uma loja cresceu de 40 para 240 

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

produtos nesta loja? 

   Consideramos VA o valor atual (valor inicial) de produtos: 40 produtos, e 

VF o valor futuro (valor final): 240 produtos. Assim, houve um aumento de 200 

unidades de produtos sobre o valor atual de 40 produtos, e o porcentual de 

aumento é de 200 em 40, correspondentemente à razão 
200

40
. Ou seja, porcentual 

de aumento de 
200

40
 = 5 = 500%. 

A porcentagem 500% também poderia ser obtida assim:  

O porcentual de aumento é determinado pela diferença entre o percentual 

final (variação entre o valor final VF e o valor inicial VA, isto é, 
240

40
= 6 = 600%) 

e o porcentual inicial de 100% (igual a  
40

40
= 1 = 100%). Então, o porcentual de 

aumento é de 600% - 100% = 500%. Ou então: 6 – 1 = 5 = 500%.  

Observe que calcular 500% de 40 = 500% x 40 é feito assim: 
500

100
𝑥40 =

200. Ou seja, 200 é o valor de quanto o valor atual de 40 produtos foi aumentado 

para a obtenção do valor futuro 240, correspondentemente a um aumento 

porcentual da ordem de 
200

40
= 5 = 500%. 
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Exemplo 6: Se uma quantidade de produtos diminuiu de 400 para 50 unidades 

desse produto, de quanto foi o porcentual de decréscimo? 

Consideramos VA = valor atual = 400 produtos e VF = valor futuro = 50 

produtos. Assim, houve um decréscimo de 350 unidades de produtos sobre o 

valor atual de 400 unidades de produtos, e o percentual de decréscimo é de 350 

em 400 produtos, correspondentemente à razão 
350

400
 . Ou seja, percentual de 

decréscimo de 
350

400
 = 

7

8
= 87,5%. 

A percentagem 87,5% também poderia ter sido obtida assim:  

O porcentual de decréscimo é determinado pela diferença entre o 

percentual final (variação entre o valor final VF e o valor inicial VA, ou seja, de 

50 unidades de produtos em 400 unidades de produtos, isto é, isto é, 
50

400
=

1

8
=

0,125 = 12,5%) e o percentual inicial de100% (igual a  
80

80
= 1 = 100%). Então, o 

percentual de decréscimo é de 12,5% - 100% = - 87,5%.  Ou então, 0,125 – 1 = 

- 0,875 = - 87,5% (lê-se, decréscimo de 87,5%). O sinal negativo indica que 

houve um decréscimo de 87,5% sobre o valor atual. 

Observe que calcular – 87,5% de 400 = - 87,5% x 400 é feito assim: 

− 
87,5

100
 𝑥 400 = −350. Ou seja, - 350 é o valor de quanto o valor atual de 400 

produtos foi diminuído (decrescido) para a obtenção do valor futuro 50, 

correspondentemente a um decréscimo percentual da ordem de 
−350

400
= − 0,875 = 

- 87,5%. 

 

Exercitando um pouco mais: 

Exercício 1: Complete os cálculos indicados nas resoluções apresentadas a 

seguir: 

- calcular 5% de R$ 800,00 pode ser feito do seguinte modo: 2
10

00,800$








 R
= 

(R$..............)2 = R$ ............; 

Ou ainda: 

10% de R$ 800,00 correspondem a R$ .............. 

5% de R$ 800,00 correspondem a R$ ................. 

15% de R$ 800,00 correspondem a R$ ................ 
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- calcular 20% de R$ 450,00 pode ser feito do seguinte modo: 2
10

00,450$








 R
 = 

(R$..........) x 2 = R$ .......... 

Ou ainda: 

10% de R$ 450,00 correspondem a R$ .............. 

20% de R$ 800,00 correspondem a 2 x (R$......................) =  R$................. 

 

Exercício 2: Quando se diz que 40% dos alunos da turma A da sua escola 

moram no mesmo bairro em que a escola está localizada, é preciso que se saiba 

de antemão quantos são os alunos dessa turma.  

O importante é que você saiba que essa afirmação é equivalente a afirmar 

o seguinte: 

De 100 possíveis alunos da turma A, 40 deles morariam no mesmo bairro 

da escola A. 

Porém, a turma não pode ter uma quantidade de alunos quaisquer, ou 

seja, a quantidade não pode ser qualquer número natural não negativo. Não tem 

sentido fazer a afirmação acima se a turma tiver 26 alunos, por exemplo. 

Agora responda:  

Que valores poderão ser atribuídos a X (a quantidade de alunos a turma 

A) de modo que a afirmação a seguir tenha sentido e possa ser feita? 

.................... 

Afirmação: “40% dos alunos da turma A da sua escola moram no 

mesmo bairro em que a escola está localizada” 

Tomando por base as informações acima, complete a tabela apresentada 

a seguir: 

 

Quantidade de alunos % de alunos da turma A que Quantidade de alunos da turma A que 

da turma A  moram no mesmo bairro da escola moram no mesmo bairro da escola

45

40

35

30

25

20

15

10

5
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Analisando os dados informados na tabela acima - que você já deve ter - 

completado -, é possível constatar que ao encontrar 40% de 15 alunos, ou 

seja, um total de 6 alunos, se está fazendo as seguintes afirmações 

equivalentes:  

- Que de cada 100 alunos que a turma A tivesse, 40 desses alunos 

morariam no mesmo bairro da escola; 

- Equivalentemente, é possível afirmar  que se a turma tivesse 15 alunos, 

6 desses alunos morariam no mesmo bairro da escola,  

ou ainda,  

- Que se a turma tivesse 35 alunos, 14 desses alunos morariam no mesmo 

bairro da escola. 

Um fato importante, e que deve ser considerado pelo leitor - conseqüência 

de tudo o que foi afirmado acima - é que essas ideias encontram consistência 

em um dos conceitos mais significativos e importantes da Matemática Básica, 

qual seja: o de proporcionalidade. 

Ou seja, a idéia que está relacionada à interpretação correta do conceito 

de proporcionalidade, da ideia relativa à determinação de frações equivalentes.  

Assim, tudo o que foi possível afirmar acima é verdade por conta do fato 

de que as frações 
40

100
,

6

15
𝑒 

14

35
 são frações equivalentes, ou seja, de que valem as 

igualdades: 
40

100
=  

6

15
=  

14

35
.  

Agora você pode escrever as outras frações equivalentes que decorrem 

da tabela que foi completada acima.  

Portanto, 

40

100
=  

6

15
=  

14

35
=  

… . .

… …
=  

… . .

… .
=  

… …

… . .
 
… . .

… …
=  

… . .

… .
=  

… …

… . .
  

 

 

Exercício 3: A população do Brasil, divulgada pelo IBGE – Instituto Brasileiro 

Geográfico de Estatística em agosto de 2014, era de 202,7 milhões de 

habitantes. De cada 10 (dez) habitantes que moravam no Brasil, 1 (um) habitante 

morava no Estado de São Paulo. Qual a população do Estado de São Paulo, 

estimada em agosto de 2014? 

 


