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Introdução
Professor, na Unidade 27 do material do aluno foi trabalhado um assunto
tão presente no nosso dia a dia, que é a Matemática Financeira. Essa parte da Matemática foi apresentada de forma bem simples e dinâmica, através de exemplos,
envolvendo a nossa moeda corrente, o Real, e a diversas operações que a envolve
(juros, descontos, faturamento,...).
Preparamos com muito carinho para você um material complementar para
enriquecer a abordagem dos objetivos do módulo do aluno, que são os seguintes:
 Rever o conceito de porcentagem;
 Calcular porcentagem em diferentes situações;
 Calcular mentalmente porcentagem;
 Calcular aumentos e descontos;
 Calcular o lucro ou prejuízo em situações específicas;
 Calcular aumentos e descontos sucessivos.
A ideia que norteou a equipe durante o processo de produção deste material foi levar até você uma proposta que pudesse contribuir de forma significativa
para a ampliação do seu trabalho pedagógico nas aulas de Matemática.
A nossa sugestão é que a primeira aula desta unidade inicie-se com uma
atividade disparadora, e por isso, trazemos duas propostas. Em Huguinho e Zezinho, os alunos assistirão a um vídeo em que dois irmãos vão a um banco: um para
investir e o outro para fazer um empréstimo. Em seguida, os alunos discutirão
outras situações práticas em que a Matemática Financeira é utilizada. Na atividade Explorando a Matemática Financeira, os alunos serão estimulados ao uso do
cálculo mental para resolução de porcentagens, provenientes de situações que
envolvem Matemática Financeira.
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Na Seção 1, você pode optar pela atividade Estimando porcentagens, onde os alunos deverão, num joguinho
online, estimar a porcentagem da barra azul em relação ao todo, representado por uma barra branca. Poderá, ainda,
convidar os alunos a resolver exercícios de porcentagem online e conferir suas respostas em Exercícios de porcentagem.
Para trabalharmos a Seção 2, sugerimos duas atividades: O Sonho Dourado, onde a ideia principal é promover
uma discussão sobre termos da Matemática financeira que fazem parte do nosso cotidiano a partir de uma situação
ilustrada num vídeo, e Aumentos, Descontos e o Custo de Vida, em que os alunos farão uma pesquisa de expressões cotidianas que estão presente na Matemática Financeira, além da análise e resolução de um exercício proposto. Observe
que uma atividade desta seção complementa a outra.
Na Seção 3, temos o Jogo dos aumentos e descontos sucessivos, onde os alunos terão a oportunidade de exercitar
os conhecimentos que construíram acerca de aumentos e/ou descontos sucessivos a partir desse jogo. Em Aumentos
sucessivos e a inflação é proposto o estudo dos aumentos sucessivos com base na análise de uma situação com dados
reais da inflação anual no período de 1995 a 2006.
Já na Seção 4, uma das atividades é Meu próprio negócio, onde os alunos irão vivenciar uma situação em que
são levados a montar seus próprios negócios. A outra é Maquiagem de preços, que cria condições para que os alunos
utilizem os conhecimentos sobre porcentagens, aumentos e descontos sucessivos para interpretar uma situação problema inspirada na vida real.
Por fim, aconselhamos que a última aula seja dividida em dois momentos. O primeiro, dedicado a uma revisão
geral do que foi trabalhado na unidade, consolidando o aprendizado do aluno a partir da retomada de questões
que surgiram durante o estudo. O segundo, um momento de avaliação do estudante, priorizando questionamentos
reflexivos.
As sugestões que elaboramos estão descritas nas tabelas seguintes e detalhadas nos textos subsequentes.
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Apresentação da unidade do material do aluno
Caro professor, apresentamos, abaixo, as principais características desta unidade:

Disciplina

Volume

Módulo

Unidade

Matemática

1

3

3

Titulo da unidade

Estimativa de aulas para
essa unidade
4 aulas de 2 tempos

Tema

Matemática Financeira

Matemática Financeira
Objetivos da unidade

Rever o conceito de porcentagem;
Calcular porcentagem em diferentes situações;
Calcular mentalmente porcentagem.
Calcular aumentos e descontos;
Calcular o lucro ou prejuízo em situações específicas;
Calcular aumentos e descontos sucessivos.
Páginas no material do

Seções

aluno

Para início de conversa...

5a7

Seção 1 – Revendo porcentagens

8 a 14

Seção 2 – Aumentos e Descontos

14 a 15

Seção 3 – Aumentos e Descontos Sucessivos

16 a 17

Seção 4 – Lucro e Prejuízo

17 a 21

O que perguntam por aí?

25 a 27

Em seguida, serão oferecidas as atividades para potencializar o trabalho em sala de aula. Verifique a correspondência direta entre cada seção do Material do Aluno e o Material do Professor.
Será um conjunto de possibilidades para você, caro professor.
Vamos lá!
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Recursos e ideias para o Professor
Tipos de Atividades
Para dar suporte às aulas, seguem os recursos, ferramentas e ideias no Material do Professor, correspondentes
à Unidade acima:

Atividades em grupo ou individuais
São atividades que são feitas com recursos simples disponíveis.

Ferramentas
Atividades que precisam de ferramentas disponíveis para os alunos.

Applets
São programas que precisam ser instalados em computadores ou smart-phones disponíveis
para os alunos.

Avaliação
Questões ou propostas de avaliação conforme orientação.

Exercícios
Proposições de exercícios complementares
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Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Computador
Huguinho e

com acesso à

Zezinho

Internet

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Os alunos assistirão a um ví-

O vídeo será

deo em que dois irmãos vão

assistido por

ao banco: um para investir

toda turma.

e o outro para fazer um

Em seguida,

empréstimo. Em seguida,

a discussão

os alunos discutirão outras

pode ser

situações práticas em que

feita em grupo

a Matemática Financeira é

(sugestão de

utilizada.

quatro alunos).

Os alunos serão estimulados
Explorando a
Matemática
Financeira

ao uso do cálculo mental
Jornal, revista,

para resolução de porcen-

folhetos etc.

tagens, provenientes de
situações que envolvem
Matemática Financeira.

Seção 1 – Revendo porcentagens
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Tempo
Estimado

40 minutos

Esta atividade pode ser
realizada em

40 minutos

grupos de 3 a
4 alunos.

Páginas no material do aluno

8 a 14
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade pode ser
Computadores
Estimando

com acesso à

porcentagens

Internet / Data
show

Os alunos deverão estimar
a porcentagem da barra
azul em relação ao todo,
representado por uma barra
branca.

realizada individualmente
ou em dupla,
dependendo

40 minutos.

da disponibilidade de
computadores
na escola.
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Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade pode ser
realizada em
Computadores

Os alunos deverão resolver

grupos de 2

Exercícios de

com acesso à

exercícios de porcentagem

a 3 alunos,

Porcentagem

Internet, Data

online e conferir suas res-

dependendo

show.

postas.

da disponi-

40 minutos.

bilidade de
computadores
na escola.

Seção 2 – Aumentos e descontos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

14 a 15
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A proposta da atividade é

O sonho dourado

Computador

promover uma discussão

A atividade

com acesso à

sobre termos da Matemática

pode ser

Internet, Data

Financeira que fazem parte

realizada em

show, dicio-

do nosso cotidiano a partir

grupos de 4 a

nário.

de uma situação ilustrada

5 alunos.

40 minutos

num vídeo.
Computador
com acesso à
Internet, uma
Aumentos,

calculadora

descontos e o

e uma ficha

custo de vida

como a que
segue no Pendrive para cada
grupo.
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Pesquisa de expressões cotidianas que estão presente
na Matemática Financeira,
além da análise e resolução
de um exercício proposto.

A turma pode
ser dividida
em grupos de
2 a 3 alunos.

40 minutos.

Seção 3 – Aumentos e descontos sucessivos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Os aumentos
sucessivos e a
inflação

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Calculadora

Nesta atividade, é proposto

e uma ficha

o estudo dos aumentos su-

como a que

cessivos com base na análise

segue no

de uma situação com dados

Pendrive para

reais da inflação anual no

cada grupo.

período de 1995 a 2006.

Páginas no material do aluno

16 a 17
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A turma pode
ser dividida

40 minutos

em duplas.

Os alunos terão oportuniJogo dos

Calculadora e

dade de exercitar os conhe-

A turma pode

aumentos e

10 folhas de ta-

cimentos que construíram

ser dividida

descontos

manho A4 para

acerca de aumentos e/

em grupos de

sucessivos

cada grupo.

ou descontos sucessivos a

4 alunos.

40 minutos.

partir de um jogo.

Páginas no material do aluno

Seção 4 – Lucro e Prejuízo
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

17 a 22

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Computador

Meu próprio
negócio

com acesso à

A ideia desta atividade é que

Internet, Calcu-

os alunos vivenciem uma

ladora e folhas

situação em que são levados

de tamanho

a montar seus próprios

A4 para cada

negócios.

A turma pode
ser dividida
em grupos de

40 minutos

4 alunos.

grupo.
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Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade cria condições
Calculadora e
Maquiagem de
preços

ficha de atividades como as
que seguem
no Pendrive.

para que os alunos utilizem
os conhecimentos sobre

A turma pode

porcentagens, aumentos e

ser dividida

descontos sucessivos para

em grupos de

interpretar uma situação

4 alunos.

40 minutos.

problema inspirada na vida
real.

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Individual

10 minutos

Individual

10 minutos

Consolidar o conteúdo
estudado na unidade e
Consolidação
e registros de
aprendizagem

Folha de
atividades

incentivar o registro das
aprendizagens por meio de
algumas perguntas que não
privilegiem exclusivamente
a linguagem matemática.

Folha de
Questão dis-

atividades,

sertativa

lápis, borracha,
calculadora.
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Questão dissertativa que
complementa a seção “O
que perguntam por aí?”.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Computador
Huguinho e

com acesso à

Zezinho

Internet

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Os alunos assistirão a um ví-

O vídeo será

deo em que dois irmãos vão

assistido por

ao banco: um para investir

toda turma.

e o outro para fazer um

Em seguida,

empréstimo. Em seguida,

a discussão

os alunos discutirão outras

pode ser

situações práticas em que

feita em grupo

a Matemática Financeira é

(sugestão de

utilizada.

quatro alunos).

Tempo
Estimado

40 minutos

Aspectos operacionais
Professor, esta atividade será composta de 5 etapas.
1ª etapa: Primeiro, exiba o vídeo disponível em http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1118. Você também pode
encontrá-lo no Pendrive.

Fonte: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1118
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2ª etapa: Após a exibição, identifique com a turma o tema central do vídeo. Verifique se a turma entendeu as
diferentes situações em que os juros podem ser utilizados
3ª etapa: Peça para que a turma divida-se em grupo e pense em mais três situações práticas em que utilizamos
Matemática Financeira. Deixe aproximadamente 20 minutos para esta tarefa.
4ª etapa: Por fim, peça para que cada grupo apresente para a turma as situações que foram pensadas.
5ª etapa: Mostre para a turma a importância do aprendizado desse tópico, devido sua grande aplicabilidade
nos situações cotidianas.

Aspectos pedagógicos
Professor, o principal objetivo desta atividade é fazer com que os alunos percebam a importância da Matemática Financeira no dia a dia. Além disso, com o vídeo, pretende-se explicar de maneira ilustrativa a aplicação dos juros
em diferentes situações.
Caso as duas primeiras etapas estendam-se além do esperado, uma alternativa é mandar para casa a tarefa de
pensar uma situação que envolva Matemática financeira. Esta atividade pode ser feita individualmente. Nesse caso,
peça apenas uma situação. Na aula seguinte, então, as etapas 4 e 5 deverão ser concretizadas da seguinte maneira: os
alunos apresentam as situações pesquisadas e, em seguida, com esses dados, você consegue mostrar a importância
do estudo da Matemática Financeira.
Caso os alunos não realizem a etapa 3 (principalmente se ela for mandada para casa ou caso seja feita em aula
eles tenham dificuldade de pensar em situações sem pesquisa) você tem pelo menos duas alternativas: ou elenca
para eles essas atividades em que utilizamos esse conteúdo: economia do país, compras e vendas de mercadorias e
serviços, movimentações financeiras, tais como: empréstimos, aplicações, investimentos etc., ou você leva para sala
de aula jornais, revistas ou até mesmo, utiliza a biblioteca ou o laboratório de informática para que os alunos realizem
a pesquisa. Veja o que é mais conveniente e o que mais se adéqua à sua turma.

Atividade Inicial
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta
Os alunos serão estimulados

Explorando a
Matemática
Financeira

ao uso do cálculo mental
Jornal, revista,

para resolução de porcen-

folhetos etc.

tagens, provenientes de
situações que envolvem
Matemática Financeira.
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Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade pode ser
realizada em
grupos de 3 a
4 alunos.

40 minutos

Aspectos operacionais
Professor, selecione previamente e distribua na turma notícias, propagandas e folhetos que contenham situações relacionadas à Matemática Financeira e que envolvam porcentagem. Peça aos alunos que identifiquem e
interpretem o significado dos números acompanhados do sinal %. Reserve aproximadamente 10 minutos para esta
atividade.
Em seguida, ponha algumas contas básicas no quadro como os exemplos abaixo e peça para que os alunos
resolvam através de cálculos mentais, registrando os resultados no caderno.
 100% de 20 – Verifique se os alunos perceberam que 100% é o todo; portanto, 100% de 20 é 20;
 50% de 60 – Verifique se os alunos perceberam que 50% é metade; portanto, 50% de 60 é 30;
 25% de 60 – Verifique se os alunos perceberam que basta fazer a metade do cálculo feito anteriormente
50% de 60; portanto 25% de 60 é 30:2 que é 15. Ou então que 25% é 1/4 de 60; logo, 60:4 é 15;
 10% de 70 – Verifique se os alunos perceberam que basta dividir por 10; portanto, 10% de 70 é 7;
 200% de 8 – Verifique se os alunos perceberam que basta multiplicar por 2 (2 vezes o todo); portanto, 200%
de 8 é 16;
 1% de 500 – Verifique se os alunos perceberam que basta dividir por 100; portanto, 1% de 500 é 5;
Por fim, sugira aos os alunos verificarem seus resultados na máquina de calcular.

Aspectos pedagógicos
Professor, o objetivo desta atividade é além de mostrar a relação dos problemas de Matemática Financeira
com porcentagem, desenvolver nos alunos uma base intuitiva para a sistematização do conteúdo da primeira seção.
Nesta atividade, você também vai estimular o desenvolvimento do cálculo mental na resolução de porcentagens mais corriqueiras e pode implementar o uso da calculadora, o que será de extrema importância para os alunos
uma vez que muitos não sabem utilizar esse instrumento para calcular porcentagem. Antes mesmo de iniciar a atividade, você pode começar ensinando o uso da calculadora.
Exemplo:
Utilizando a calculadora para calcular 60% de 80. Seguem duas sugestões:
1ª) Digitar 80 + sinal de multiplicação + 60 + sinal de porcentagem % + sinal de igual
2ª) Como 60% = 60:100 = 0,60, digitar 0,60 ou 0,6 + sinal de multiplicação + 80 + sinal de =
Caso você perceba que os alunos empenharam-se em resolver os cálculos mentais, você pode dificultar um
pouco, fazendo com que os resultados não sejam números inteiros, como, por exemplo, 5% de 50 que é 2,5, mas que
ainda é fácil de ser calculado, pois é a metade de 10% de 50, ou seja, 5:2 = 2,5 ou até mesmo pedindo porcentagens
do tipo 38% de 40 em que o aluno faz 3 x 10% de 40 + 8 x 1% de 40 = 3x4 + 8 x 0,4 = 15,2 ou faz 40% de 40 – 2% de
40 = 4 x 4 - 2 x 0,4 = 15,2.
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Páginas no material do aluno

Seção 1 – Revendo porcentagens
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

8 a 14

Descrição Sucinta

Os alunos deverão
Computadores

estimar a porcenta-

Estimando

com acesso à

gem da barra azul

porcentagens

Internet / Data

em relação ao todo,

show

representado por
uma barra branca.

Divisão da Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade pode
ser realizada individualmente ou em
dupla, dependendo

40 minutos.

da disponibilidade
de computadores na
escola.

Aspectos operacionais
Professor, leve seus alunos para o laboratório de informática, caso sua escola o tenha disponível. Senão, você
tem a opção de utilizar um notebook com o Data show na sala de aula.
Peça para que os alunos acessem o link http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2303. Veja que
se trata de uma atividade em inglês, mas de fácil compreensão. Se você achar necessário, converse com o professor de
inglês para te ajudar nesta tarefa, o que é uma excelente oportunidade de interdisciplinaridade entre a Matemática
e a língua estrangeira.
Nesta atividade, os alunos terão a possibilidade de estimar a porcentagem representada por um retângulo azul
em relação ao todo, representado por um retângulo branco.

Fonte: http://www.atividadeseducativas.com.br/index.php?id=2303
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Os alunos irão digitar sua resposta no espaço destinado a ANSWER, em seguida, poderão checar sua resposta
em CHECK IT!. A pontuação pode ser acompanhada em SCORE. Clicando em ANOTHER?, você passa para a próxima
porcentagem.
Depois da checagem, os alunos poderão encontrar três opções de resposta:
 SPOT ON – Acertou em cheio o resultado;
 VERY GOOD – Chegou bem próximo ao resultado;
 SORRY, TRY AGAIN – Tente novamente.

Aspectos pedagógicos
Professor, essa é uma atividade interessante, pois além de permitir ao aluno uma “visão geométrica” da porcentagem, estimula-o a perceber que a porcentagem é a razão da parte pelo todo, o que torna o aprendizado conceitual
efetivo e facilita o aluno a realizar os cálculos com mais segurança e tranquilidade, uma vez que ele entende o que é
e o porquê está realizando o algoritmo.
Além disso, desenvolve no aluno o hábito da aproximação dos valores, às vezes, necessário e fundamental para
a resolução de um determinado problema.
Outro viés desta atividade é um trabalho interdisciplinar com o professor de língua estrangeira. Uma sugestão
é antes mesmo de dar o significado das palavras e das frases, o aluno pode tentar deduzir seus significados, através do
contexto em que elas estão, que é um aspecto fundamental para o aprendizado de uma língua estrangeira.

Seção 1 – Revendo porcentagens
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

8 a 14
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Esta atividade pode ser
realizada em
Computadores

Os alunos deverão resolver

grupos de 2

Exercícios de

com acesso à

exercícios de porcentagem

a 3 alunos,

Porcentagem

Internet, Data

online e conferir suas res-

dependendo

show.

postas.

da disponi-

40 minutos.

bilidade de
computadores
na escola.
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Aspectos operacionais
Professor, leve seus alunos para o laboratório de informática. Peça que os alunos acessem o link http://www.
marciofelix2011.xpg.com.br/matematica/porcentagem/porcentagem.htm
Lá eles irão resolver online, questões propostas, envolvendo o conceito de porcentagem. Ao final, peça para
que eles confiram o resultado.

Aspectos pedagógicos
Professor, esta é uma atividade diferenciada para aplicação de exercícios de fixação, uma vez que eles colocarão as respostas no computador e o resultado será conferido online, diferente do que habitualmente se costuma
fazer, utilizando caderno e quadro. É necessário uma introdução teórica e alguns exemplos resolvidos primeiro para
que os alunos possam realizá-la com mais segurança. Oriente seus alunos que pode ser mais fácil resolver primeiro
as questões no caderno, não é necessário fazer de cabeça e o objetivo da atividade é “chutar” um resultado qualquer.
Peça para que os alunos assinalem no caderno as questões que eles não acertaram, verificada após a conferência dos resultados, para que depois possa haver uma correção coletiva e que seja possível tirar as dúvidas que possivelmente ficaram. Para esta etapa, você pode pedir para que os grupos que acertaram a questão corrijam no quadro.
Caso a escola não tenha laboratório ou computadores suficientes, faça uma gincana, dividindo a turma em 2
ou 4 grandes grupos. Você pode utilizar seu próprio computador e um Data show para projetar as questões ou até
mesmo passá-las no quadro. Dê um tempo para que os grupos resolvam. Peça para que os grupos entreguem as
respostas para você e cheque-as, projetando para a turma. Para incentivá-los, o grupo vencedor poderá ganhar um
brinde.

Seção 2 – Aumentos e descontos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

14 a 15
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A proposta da atividade é

O sonho dourado

Computador

promover uma discussão

A atividade

com acesso à

sobre termos da Matemática

pode ser

Internet, Data

Financeira que fazem parte

realizada em

show, dicio-

do nosso cotidiano a partir

grupos de 4 a

nário.

de uma situação ilustrada

5 alunos.

num vídeo.
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40 minutos

Aspectos operacionais
Professor, exiba o vídeo disponível em http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1178 . Você também pode encontrá-lo no Pendrive.

Fonte: http://m3.ime.unicamp.br/recursos/1178

Após a exibição do vídeo, divida os temas listados abaixo entre os grupos e solicite que eles pesquisem em um
dicionário seus significados:
 Pagamento à vista;
 Pagamento parcelado;
 Juros;
 Juros simples;
 Juros compostos;
 Desconto;
 Acréscimo.
Na pesquisa, o grupo deverá responder a duas perguntas básicas: qual o significado do termo e em quais situações é utilizado. Peça para que os alunos apresentem o resultado das suas pesquisas.
Por fim, faça uma discussão com a turma sobre os prós e contras das compras feitas à vista ou a prazo.
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Aspectos pedagógicos
Professor, esta atividade permite uma discussão inicial de extrema importância, principalmente na atual conjuntura, com o crédito e o crediário tão facilitados.
É importante discutir com os alunos a questão do consumo responsável e das possíveis armadilhas das
parcelas, uma vez que inúmeras pequenas parcelas juntas podem representar um grande montante. Além disso,
atente aos alunos que parcelar em um longo período necessita de uma certa estabilidade, uma vez que você estará
se comprometendo a pagar um determinado valor por um tempo.
É claro que você, professor, pode acrescentar outros temas para serem pesquisados, esses acima citados são
apenas sugestões.
Na hora da discussão final, após a apresentação dos grupos, certifique-se que os temas centrais foram falados:
 Pagamento à vista: aquele realizado com dinheiro ou por meio de transferência à vista.
 Pagamento a prazo: aquele a ser pago em condições negociadas e que deve ocorrer em um determinado
período de tempo.
 Juros: Podem ser provenientes de rendimento de uma aplicação financeira, do atraso no pagamento de
uma prestação ou a quantia paga pelo empréstimo de um capital.
 Juros Simples: É o juro calculado unicamente sobre o capital inicial, ou seja, não incide sobre os juros acumulados. Atualmente, esse cálculo não é muito utilizado pelo sistema financeiro.
 Juros Compostos: Passam a fazer parte do capital, fazendo com que os novos juros devidos apliquem-se
também sobre os anteriores. Praticamente, todas as atividades financeiras utilizam esse tipo de cálculo.
 Acréscimo: É a parte que foi aumentada ou acrescida ao todo.
 Desconto: É a diminuição do valor, o abatimento.
Para a discussão sobre as vantagens e desvantagens das compras à vista ou a prazo, você pode sugerir uma
segunda tarefa ao grupo:
Peça para que eles escolham um produto (produtos diferentes por grupo ou então mesmo produto em diferentes lojas) em uma determinada loja e verifiquem as condições de pagamento à vista ou a prazo. Os alunos deverão
apresentar as condições e a turma discutir sobre os prós e contras das duas situações.
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Páginas no material do aluno

Seção 2 – Aumentos e descontos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

14 a 15

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Computador
com acesso à
Internet, uma
Aumentos,

calculadora

descontos e o

e uma ficha

custo de vida

como a que
segue no Pen-

Pesquisa de expressões cotidianas que estão presente
na Matemática Financeira,
além da análise e resolução
de um exercício proposto.

A turma pode
ser dividida
em grupos de

40 minutos.

2 a 3 alunos.

drive para cada
grupo.

Aspectos operacionais
A Matemática Financeira ajuda os alunos a compreenderem muitas informações sobre a economia brasileira
que são noticiadas diariamente na mídia. Para isto, existe um vocabulário mínimo específico que eles precisam adquirir. As situações do cotidiano, o fato de assistirem a telejornais ou terem acesso a jornais impressos, na maioria das vezes, confere-lhes este vocabulário. Entretanto, nunca é demais fazer uma revisão do significado de expressões como
“custo de vida”, “poder aquisitivo”. “poder de compra”, “reajuste salarial”, “aumento salarial” e “inflação”. Nossa sugestão
como primeira etapa desta atividade é que você proponha aos seus alunos (já divididos em grupos) que pesquisem
na Internet o significado destas expressões. Em seguida, peça-lhes que exponham os dados da pesquisa e reflitam
sobre a importância de acompanharmos as informações sobre a economia brasileira, divulgadas diariamente.
A segunda etapa da atividade corresponde à análise e resolução da situação-problema proposta na ficha. A
questão central aí é: houve aumento, reajuste ou redução salarial? Quando os alunos concluírem, peça-lhes que expliquem os raciocínios que empregaram. Procure valorizar as formas de pensamento deles e incentive o uso da calculadora!

Aspectos pedagógicos
Na pesquisa sobre o significado das expressões, é importante que os alunos percebam que poder aquisitivo
e poder de compra são sinônimos e que, contudo, reajuste salarial e aumento salarial não o são. O fato de um salário
ser reajustado não significa que ele tenha sido aumentado. O reajuste salarial faz apenas com que a perda do poder
aquisitivo em decorrência da inflação seja reparada, enquanto que o aumento salarial eleva de fato o poder de com-
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pra do trabalhador. Estas reflexões sobre significados podem acabar lhe conduzindo a uma parceria com o professor
de Língua Portuguesa. Não hesite! Esta parceria pode render frutos generosos para as aulas de Matemática.
A situação-problema proposta na ficha é uma tentativa de mostrar em termos práticos a diferença entre reajuste e aumento salarial. Além disso, ela mostra como as porcentagens podem ser um instrumento útil nesta distinção.
Perceba que, com o salário de R$540,00, era possível para o trabalhador comprar 180 kg de arroz e, com o novo salário
de R$600,00 e o novo preço do arroz, ele só consegue comprar 150 kg. Tomando o arroz como referência, podemos
dizer que o poder de compra do trabalhador foi diminuído e que o mesmo aconteceu com seu salário, embora em
termos absolutos tenha aumentado. Vale verificar junto aos alunos que o cálculo dos percentuais de aumento do
salário e do arroz nos permitiria chegar a esta conclusão mais rapidamente. De R$540,00 para R$600,00, o salário
teve um aumento de aproximadamente de 11,1% enquanto que, de R$3,00 para R$4,00, o arroz teve um aumento de
aproximadamente de 33,3%. O fato de o percentual de aumento do arroz ser maior que o percentual de aumento do
salário já nos assegura a perda salarial.
É evidente que o poder aquisitivo de um salário não é medido, tendo-se por base apenas um alimento. O custo
de vida engloba outros alimentos e serviços e é ele que deve ser levado em consideração. Isto deve ser esclarecido
para a turma. Porém, nossa experiência com os alunos tem mostrado que a análise deste tipo de situação tem servido
como alerta para que não sejam reféns de campanhas salariais enganosas.

Seção 3 – Aumentos e descontos sucessivos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Os aumentos
sucessivos e a
inflação

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Calculadora

Nesta atividade, é proposto

e uma ficha

o estudo dos aumentos su-

como a que

cessivos com base na análise

segue no

de uma situação com dados

Pendrive para

reais da inflação anual no

cada grupo.

período de 1995 a 2006.

Páginas no material do aluno

16 a 17
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A turma pode
ser dividida

40 minutos

em duplas.

Aspectos operacionais
Nesta atividade, propomos o estudo dos aumentos sucessivos com base na análise de uma situação com dados reais da inflação anual no período de 1995 a 2006. Para iniciá-la, professor, é interessante que você estabeleça um
diálogo com a sua turma sobre o que vem a ser a inflação, suas causas, suas consequências, suas implicações diretas
em nossas vidas.
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Dando continuidade, você pode distribuir as fichas entre as duplas e pedir-lhes que, com o auxílio da calculadora, tentem responder às questões ali presentes. Ao final, peça-lhes que exponham suas soluções e as estratégias
que empregaram. Não deixe de aproveitar a oportunidade para questionar: Para sabermos o percentual do reajuste
salarial de um ano para outro, que cálculo devemos fazer? E quando o período for maior que um ano? Que quantias
devem ser levadas em consideração no cálculo dos reajustes?
Perceba que esta é uma situação que requer o uso de uma calculadora. Se for preciso, peça com antecedência
aos seus alunos que as tragam de casa ou permita o uso deste dispositivo no celular.

Aspectos pedagógicos
Professor, antes mesmo de estarmos ensinando Matemática, numa atividade como esta, estamos contribuindo
para que o nosso aluno atue socialmente como cidadão consciente de seus direitos. O diálogo inicial sobre a inflação
pode ser aprofundado por meio de pesquisas na Internet sobre o histórico da inflação no país, os governos e suas
medidas que provocaram altas e baixas na inflação e as condutas adequadas de um consumidor para forçar a baixa
dos preços e, consequentemente, da inflação. O aprofundamento do debate vai permitir ainda a integração da Matemática com outras disciplinas, como a História e a Geografia, e vai lhe permitir mostrar aos alunos a importância dos
conhecimentos matemáticos como ferramentas para o exercício da cidadania.
A ideia central que deve ser reforçada na análise da situação mostrada na ficha é a de que a inflação total de
2006 a 2010 não é a soma das inflações de cada ano deste período. Nossos alunos precisam compreender que temos
“inflação sobre inflação” e, para isso, os cálculos para se reajustar R$10000,00 podem ser úteis. Vejamos:
Se no início de 2006, a pessoa tem R$10000,00, no final, esta quantia terá de ser reajustada em 3,14%, e ela
passa a ter 10000 x 1,0314 = 10314,00.
Se no início de 2007, a pessoa tem R$10314,00, no final, esta quantia terá de ser reajustada em 4,46%, e ela
passa a ter 10314 x 1,0446 = 10774,00.
Se no início de 2008, a pessoa tem R$10774,00, no final, esta quantia terá de ser reajustada em 5,90%, e ela
passa a ter 10774 x 1,059 = 11409,67.
Se no início de 2009, a pessoa tem R$11409,67, no final, esta quantia terá de ser reajustada em 4,31%, e ela
passa a ter 11409,67 x 1,0431 = 11901,43.
Se no início de 2010, a pessoa tem R$11901,43, no final, esta quantia terá de ser reajustada em 5,91%, e ela
passa a ter 11901,43 x 1,0591 = 12604,80.
Assim, do início de 2006 para o final de 2010, R$10000,00 precisam ser reajustados para R$12604,80, o que
corresponde a um reajuste de 26,048% e é maior que a soma 3,14% + 4,46% + 5,09% + 4,31% + 5,91%.
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Seção 3 – Aumentos e descontos sucessivos
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Páginas no material do aluno

16 a 17
Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Os alunos terão oportuniJogo dos

Calculadora e

dade de exercitar os conhe-

A turma pode

aumentos e

10 folhas de ta-

cimentos que construíram

ser dividida

descontos

manho A4 para

acerca de aumentos e/

em grupos de

sucessivos

cada grupo.

ou descontos sucessivos a

4 alunos.

40 minutos.

partir de um jogo.

Aspectos Operacionais
Nesta atividade, professor, seus alunos terão oportunidade de exercitar os conhecimentos que construíram
acerca de aumentos e/ou descontos sucessivos. Para começar, você deve organizá-los em grupos com 4 ou 5 componentes. Você pode usar vários critérios nesta organização: ela pode ser aleatória, pode levar em conta as afinidades
pessoais entre os alunos ou os níveis de compreensão sobre o assunto em que cada um se encontra. Entretanto, nossa
sugestão é que você procure colocar num mesmo grupo alunos que já dominam plenamente o assunto e alunos que
ainda apresentam algumas dificuldades. Depois disso, você pode distribuir as 10 folhas de papel A4 para cada grupo
e pedir que coloquem suas calculadoras sobre a mesa. Perceba que, se for necessário, você deve solicitar previamente
aos alunos que tragam as calculadoras ou permitir o uso deste aplicativo no celular. Finalmente, explique as regras
que elencamos a seguir e inicie o jogo.
Regra 1: A professora “canta” em voz alta uma sentença a ser completada pelos grupos;
Regra 2: Os grupos calculam o percentual que completa a sentença, escrevem-no na folha de papel A4 e um
representante de cada grupo levanta a folha para que a professora veja;
Regra 3: Ganha a rodada o grupo que tiver escrito o percentual certo e tiver apresentado antes de todos os
outros grupos;
Regra 4: Se houver empate, todos os grupos empatados pontuam;
Regra 5: O jogo é composto por 10 rodadas cujas sentenças são:
a. Dois aumentos sucessivos de 20% e 30% correspondem a um único aumento de _______________.
b. Dois aumentos sucessivos de 10% e 40% correspondem a um único aumento de _______________.
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c. Dois aumentos sucessivos de 2% e 4% correspondem a um único aumento de _______________.
d. Três aumentos sucessivos de 10% cada um correspondem a um único aumento de _______________.
e. Dois descontos sucessivos de 5% cada um correspondem a um único desconto de _______________.
f. Dois descontos sucessivos de 15% e 20% correspondem a um único desconto de _______________.
g. Três descontos sucessivos de 20% cada um correspondem a um único desconto de _______________.
h. Um desconto de 10% seguido de um aumento de 30% corresponde a um único aumento de
_______________.
i. Um aumento de 10% seguido de um desconto de 30% corresponde a um único desconto de
_______________.
j. Cinco aumentos sucessivos de 20% cada um correspondem a um único aumento de _______________.
Regra 6: Será o vencedor o grupo que tiver acertado o maior número de rodadas.

Aspectos Pedagógicos
Professor, como você já deve ter observado, estamos propondo um jogo que envolve, entre outras coisas,
agilidade na compreensão da situação e na utilização da calculadora. É por isso que sugerimos uma organização dos
grupos que leve em consideração os conhecimentos dos alunos, procurando nivelá-los, ou seja, procurando evitar
a formação de um grupo “mais forte” em relação aos outros. Uma discrepância muito grande entre os grupos pode
causar o desinteresse dos alunos. Além disso, quando estão num mesmo grupo, um aluno que domina plenamente o
assunto e um aluno que ainda apresenta dificuldades, um pode ajudar o outro e ambos avançam na construção dos
conceitos em questão.
Os resultados de cada item são, na ordem em que estão elencados, 56%, 54%, 6.08%, 33.1%, 9.75%, 32%,
48.8%, 17%, 23% e 148,8%. É importante observar que, para obtê-los, são necessários cálculos que nem sempre podem ser feitos mentalmente e que, feitos da maneira tradicional (armando a conta), podem desencadear processos
muito lentos. Neste sentido, a calculadora apresenta-se como um componente fundamental para dinamizar o jogo
e saber utilizá-la é um pré-requisito. Assim é aconselhável que, antes de dar início à atividade, você converse com a
turma sobre as ferramentas da calculadora e o modo decimal de representar os aumentos e descontos. Na verdade, se
você já estiver favorecendo o uso da calculadora desde o início do estudo das porcentagens, basta fazer um resgate
destas ferramentas que seus alunos certamente já estarão dominando. Enfatizamos aqui o uso da tecla “=” quando se
deseja efetuar sucessivas multiplicações em que os fatores se repetem.
Embora os enunciados das sentenças sejam semelhantes, nossa experiência com alunos do Ensino Médio
revela-nos dificuldades distintas. A principal delas ocorre na escrita dos aumentos percentuais sob a forma decimal.
Um equívoco frequente ocorre quando o aumento corresponde a um percentual inferior a 10%, pois alguns alunos
insistem em escrever o taxa percentual que tem apenas um algarismo na ordem dos décimos, por exemplo, quando
pretendem efetuar um aumento de 5%, multiplicam por 1,5 em vez de 1,05. Para a superação desta dificuldade, é
aconselhável que se invista também na representação das porcentagens sob a forma de frações.
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Páginas no material do aluno

Seção 4 – Lucro e Prejuízo
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

17 a 22

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Computador

Meu próprio
negócio

com acesso à

A ideia desta atividade é que

Internet, Calcu-

os alunos vivenciem uma

ladora e folhas

situação em que são levados

de tamanho

a montar seus próprios

A4 para cada

negócios.

A turma pode
ser dividida
em grupos de

40 minutos

4 alunos.

grupo.

Aspectos Operacionais
A ideia desta atividade, professor, é que os alunos vivenciem uma situação em que são levados a montar seus
próprios negócios. Os cálculos de aumentos e descontos percentuais se farão presentes quando os grupos tiverem de
refletir sobre lucros e prejuízos possíveis nos negócios que montarem.
Para começar, você pode dividir a turma em grupos com 4 ou 5 componentes e, neste caso, é mais aconselhável que o critério para a formação dos grupos seja a afinidade pessoal. Afinal de contas, como é possível montar um
negócio com pessoas com quem não temos afinidades?
Depois que os grupos estiverem formados, proponha-lhes a criação de um negócio. Você pode sugerir a produção e venda de bombons ou sorvetes, a confecção e venda de peças de roupa ou de bijuterias ou até mesmo de
pipas. Na verdade, a escolha do “ramo” do negócio pode ficar a cargo de cada grupo, que deverá se valer da experiência de seus componentes neste processo. O importante é que, no cálculo dos custos do negócio, apenas os gastos
com matéria prima sejam levados em consideração. Isto tornará mais fácil para os grupos responder às questões que
se seguem. Não deixe de levantá-las, enquanto eles estiverem tomando suas decisões:
– Que produto o grupo resolveu produzir para vender?
– Quantas unidades irão produzir?
– Qual é o gasto com matéria-prima para esta produção?
– Qual é o preço de custo de cada unidade?
– A fim de ter um lucro de 100% sobre o preço de custo, por quanto o grupo deve vender cada unidade?
– A fim de ter um lucro de 50% sobre o preço de custo, por quanto o grupo deve vender cada unidade?
– A fim de ter um lucro de 38% sobre o preço de custo, por quanto o grupo deve vender cada unidade?
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– Se o produto estiver sendo vendido com lucro de 100% sobre o preço de custo e o grupo oferecer um desconto de 5% para pagamentos à vista, qual será o novo percentual de lucro sobre o preço de custo do grupo?
No final da aula, reserve um tempo para que os grupos possam expor os negócios que montaram, suas vantagens e desvantagens,

Aspectos Pedagógicos
Professor, nesta atividade, os alunos terão oportunidade de mostrar os conhecimentos que adquiriram no dia
a dia ou no trabalho sobre comércio, aumentos e descontos percentuais. Certamente, trabalhando com turmas de
Educação de Jovens e Adultos, você encontrará alunos que têm ou já tiveram seus negócios. Procure ouvi-los. Crie
um espaço para que eles possam expor o que sabem sobre esse assunto para os colegas e peça-lhes que expliquem
os procedimentos que empregavam nos cálculos de aumentos e descontos. Você perceberá quantos conhecimentos
matemáticos eles construíram nessa lida. Seu desafio é estabelecer elos entre os procedimentos deles para o cálculo
dos percentuais e aqueles que você pretende ensinar.
As quatro últimas questões que elencamos anteriormente foram elaboradas para ajudar nessa tarefa. Observe
que os preços para os lucros de 100% e 50% podem ser calculados mentalmente, mas quando trabalhamos com 38%,
por exemplo, a questão complica-se. É aí que você pode convencer os alunos a estudarem novos procedimentos para
o cálculo das porcentagens. Reflita sobre a importância de obtermos inicialmente que quantia corresponde a 1% do
preço de custo. Conhecendo esta quantia, podemos calcular a quantia correspondente a qualquer outro percentual,
basta multiplicá-la pelo número do percentual desejado. Assim, para calcularmos 38% do preço de custo, dividimos
seu valor por 100, o que nos fornece 1% dele, e, em seguida, multiplicamos o resultado por 38. Como dividir uma
quantia por 100 e depois multiplicar o resultado por 38 fornece o mesmo número que multiplicá-la por 38 e depois
dividir o resultado por 100, para calcularmos 38% de uma quantia, basta multiplicá-la por 0,38. Do mesmo modo, se
quisermos obter diretamente o preço de venda, ou seja, o preço de custo acrescido dos 38% de lucro desejados, basta
multiplicarmos o preço de custo por 1,38. Como 1,38 = 1 + 0,38, ao multiplicarmos por 1 estamos tomando o preço
de custo integralmente e, ao somarmos seu produto por 0,38, já estamos acrescentando os 38% de lucro. Note que,
se, em vez de um lucro de 38%, estivéssemos falando de um prejuízo de 38%, para obtermos o preço, teríamos de
multiplicar por 1 – 38%, ou seja, 0,62.
A única preocupação passa a ser, então, identificar claramente o valor a que os percentuais se referem. A última questão favorece este tipo de reflexão. Para isso, você deve salientar que o lucro de 100% foi sobre o preço de
custo, mas o desconto de 5% será sobre o preço de venda. Assim, precisamos multiplicar o primeiro por 2 (1 + 100%)
e o segundo por 0,95 (1 – 5%), o que equivale a multiplicar o primeiro por 1,9 (2 x 0,95) e nos leva a concluir que esta
sucessão de aumento e desconto corresponde a um aumento único de 90% sobre o preço de custo. O entendimento
dessas ações agiliza, inclusive, o uso da calculadora. Procure incentivar seus alunos a usá-las e não se surpreenda se,
ao final da aula, alguns deles planejarem abrir novos negócios!
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Seção 4 – Lucro e Prejuízo
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

17 a 22

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

A atividade cria condições
Calculadora e
Maquiagem de
preços

ficha de atividades como as
que seguem
no Pendrive.

para que os alunos utilizem
os conhecimentos sobre

A turma pode

porcentagens, aumentos e

ser dividida

descontos sucessivos para

em grupos de

interpretar uma situação

4 alunos.

40 minutos.

problema inspirada na vida
real.

Aspectos Operacionais
Professor, esta atividade foi criada, tendo-se por base uma reportagem sobre “maquiagem de preço” publicada
pelo jornal Estado de Minas, em 15 de maio deste ano. Nela procuramos criar condições para que os alunos utilizem
os conhecimentos sobre porcentagens, aumentos e descontos sucessivos para interpretar uma situação problema
inspirada na vida real. Todo cidadão crítico e consciente de seus direitos como consumidor precisa atentar para situações deste tipo.
Para iniciá-la, acreditamos ser interessante que você faça comentários e/ou promova um debate sobre o custo
de vida, o aumento frequente dos preços dos produtos que consumimos diariamente, os direitos do consumidor e o
órgão responsável por verificar, e fazer com que eles sejam respeitados (PROCON).
Depois do debate, você pode distribuir uma ficha como a que segue em anexo para cada dupla de alunos.
Peça-lhes que a leiam atentamente e tentem responder a todas as perguntas propostas. Quando eles concluírem, dê
oportunidade para que exponham suas soluções e as estratégias que empregaram. Mais uma vez, aconselhamos o
uso da calculadora para que o foco mantenha-se na análise da situação e não nos procedimentos de cálculo.

Aspectos Pedagógicos
Falar em consumo de um modo geral, professor, inquestionavelmente, demanda alguns conhecimentos de
economia, que, no Ensino Médio, remete-nos à Geografia. E falar especificamente sobre consumo de refrigerantes
remete-nos à discussão sobre a presença das multinacionais fabricantes destes produtos no Brasil e sobre saúde,
uma vez que, se este consumo for exagerado, poderá causar danos à saúde da população. Assim, temos, mais uma
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vez, uma ótima oportunidade para a realização de um trabalho interdisciplinar e é aconselhável que você convide os
professores de Geografia e Biologia a participar da sua aula. Se isso não for possível, você pode também lhes sugerir
que reservem ao menos uma pequena parte de suas aulas para abordarem estes temas.
Do ponto de vista matemático, para que seus alunos acompanhem e consigam realizar esta atividade, será
necessário que eles calculem percentuais, efetuem divisões e interpretem os resultados que obtiverem. No caso dos
percentuais, por exemplo, eles precisam compreender que a redução em 100 ml de uma embalagem que continha
inicialmente 600 ml corresponde a uma redução de aproximadamente 16,7%, entretanto, para que uma embalagem
de 500 ml volte a ter 600 ml, devemos aumentar o seu conteúdo em 20%. Isto porque os percentuais são calculados,
levando-se em consideração a quantidade de refrigerante presente na embalagem no momento do cálculo. Aqui
sugerimos que você não só reforce esta ideia como, inclusive, generalize-a em parceria com a turma. Afinal, se descontarmos um percentual de um valor inicial, para voltarmos a este valor, o percentual do aumento que devemos dar
é necessariamente maior do que o percentual descontado. É um equívoco muito frequente entre os alunos acreditar
que estes percentuais são iguais.
Com relação aos cálculos propostos na atividade, não podemos deixar de comentar os valores que os alunos
encontrarão para o preço do mililitro em cada tipo de embalagem. Na embalagem de 500 ml, o mililitro custa R$0,006
e, na de 600 ml, custa R$0,005. Estes valores podem inicialmente causar estranhamento para eles uma vez que se trata
de décimos do centavo ou milésimos do real e não dispomos de moedas para representá-los. Uma alternativa para
minimizar este possível desconforto é pedir que calculem o preço de 10 ml ou 100 ml em cada embalagem. Estas mudanças poderão tornar a situação mais significativa para toda a turma. Se for necessário, para cada embalagem, desenhe os copos de 100 ml que poderiam encher, peça-lhes que se imaginem com as garrafas nas mãos, enchendo os
copos, ou seja, procurem viver a situação. Certamente, concluirão mais facilmente as operações que deverão realizar!

Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Individual

10 minutos

Consolidar o conteúdo
estudado na unidade e
Consolidação
e registros de
aprendizagem

Folha de
atividades

incentivar o registro das
aprendizagens por meio de
algumas perguntas que não
privilegiem exclusivamente
a linguagem matemática.
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Aspectos operacionais
Nossa sugestão é que você utilize o último tempo de aula desta unidade para a consolidação e avaliação do
conteúdo estudado junto à turma. Esta etapa pode estar articulada à seção “Veja ainda”, disponível na p. 29 do material do aluno. Aqui, você poderá propor que o aluno registre individualmente, numa folha de papel, as aprendizagens
matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade.
Para complementar as questões que você poderá propor aos alunos, apresentamos, na folha de atividades,
algumas questões que têm por objetivo a avaliação do desenvolvimento das habilidades matemáticas pretendidas.
1. Qual o conteúdo matemático estudado nesta unidade?
2. O que você entende por juros? As taxas observadas no seu dia a dia, você as julga justas? Por quê?

3. Um produto vendido com o valor de R$ 12,40 está com desconto de 20% sobre seu valor original. Quanto,
originalmente, custa este produto?

4. Considere as seguintes situações:
i. Uma confeitaria oferece descontos de 10% em pedidos acima de 1000 reais.
ii. Uma construtora oferece desconto de 1% em qualquer dos seus imóveis, cujo valor mínimo é de 150.000
reais.
Responda aos itens:
a. Você, rapidamente, percebe que os descontos aplicados nas situações são bastante diferentes. Avalie
esta situação, tentando encontrar uma explicação para disparidade entre os descontos.
b. Imagine que uma empresa tenha contratado o serviço de buffet da confeitaria para realização da festa
comemorativa e que o valor da festa tenha sido orçado em 200.000 reais. Discuta a situação, tendo em
mente que alguém deseja adquirir um imóvel de 200.000 reais.
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5. Apresente uma situação no seu dia a dia em que é fundamental o conhecimento básico sobre Matemática
Financeira. Analise a tabela, dizendo se o panorama econômico deste ano é favorável relativamente ao ano
passado (2012). Explique.

Aspectos pedagógicos
Certifique-se de fazer com que os resultados deste momento de avaliação indiquem os pontos em que os
alunos ainda não conseguiram êxito no aprendizado. Parabenize e elogie o quanto for necessário, para que este momento de avaliação torne-se agradável.
No item 1, espera-se que o aluno responda Matemática Financeira.
Para responder o item 2, será necessário que o aluno consulte o material a ele proposto, e de lá, ele retire a
definição de juros. Além disso, discuta com o grupo sobre o fato de o Brasil ser um país onde, reconhecidamente,
praticam-se taxas de juros entre as maiores do mundo. Isto significa que devemos trabalhar muito mais horas, para
obter o mesmo bem, se comparado com uma pessoa trabalhando num país que pratica taxas mais baixas. Portanto,
é um péssimo negócio para os consumidores.
No item 3, mostre aos alunos que se considerarmos P como sendo o preço original do produto, temos que 80%
P = 0,8 P = 12,40 reais, donde P = 15,5 reais.
Já no item 4, você pode refletir junto com o grupo da seguinte forma: uma encomenda no valor de 200.000
reais gera um desconto de 20.000 reais na contratação do buffet, ou seja, o valor pago é de 180.000 reais, enquanto
que um apartamento de 200.000 reais teria um desconto de 1800 reais, ou seja, um valor final de 198.200 reais. Para
o mesmo volume em vendas, é melhor negócio para a construtora. A diferença entre os percentuais aplicados advém
da frequência de vendas e do valor praticado em cada um dos negócios.
E para fechar esta atividade, no item 5, os alunos podem citar como exemplo o financiamento de automotores,
a prática de operações bancária, a correção de aluguéis etc. Faça uma análise junto com eles da tabela, mostrando
que ainda prevalecem alíquotas com redução de valor, se comparadas às alíquotas originais, no entanto, houve aumento significativo. Por exemplo, para carros flex, a alíquota vai de 5,5% no ano de 2012 foi elevada para 9% em junho
de 2013. Isto, certamente, é motivo para desaceleração do consumo, já que o preço final será maior.
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Ao final de seus registros de avaliação, compartilhe as informações com os alunos. É bom alertá-los de que se
trata de um contexto bastante interpretativo e amplamente usado na vida de todos nós. Não deixe de compartilhar
as informações entre os alunos. Se possível, indique exercícios e atividades para que as dúvidas e erros possam ser
devidamente contornados.

Folha de atividades – Consolidação e registros de aprendizagem
Nome da Escola: _______________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________
Neste momento, propomos que você retome as discussões feitas na Unidade 7 e registre as aprendizagens
matemáticas adquiridas com o estudo desta unidade. Para ajudá-lo nos seus registros, tente responder as questões
a seguir:
1. Qual o conteúdo matemático estudado nesta unidade?

2. O que você entende por juros? As taxas observadas no seu dia a dia, você as julga justas? Por quê?

3. Um produto vendido com o valor de R$ 12,40 está com desconto de 20% sobre seu valor original. Quanto,
originalmente, custa este produto?
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4. Considere as seguintes situações:
iii. Uma confeitaria oferece descontos de 10% em pedidos acima de 1000 reais.
iii. Uma construtora oferece desconto de 1% em qualquer dos seus imóveis, cujo valor mínimo é de 150.000
reais.
Responda aos itens:
a. Você, rapidamente, percebe que os descontos aplicados nas situações são bastante diferentes. Avalie
esta situação, tentando encontrar uma explicação para disparidade entre os descontos.

b. Imagine que uma empresa tenha contratado o serviço de buffet da confeitaria para realização da festa
comemorativa, e que o valor da festa tenha sido orçado em 200.000 reais. Discuta a situação, tendo em
mente que alguém deseja adquirir um imóvel de 200.000 reais.

5. Apresente uma situação no seu dia a dia em que é fundamental o conhecimento básico sobre Matemática
Financeira. Analise a tabela, dizendo se o panorama econômico deste ano é favorável relativamente ao ano
passado (2012). Explique.
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Avaliação
Tipos de
Atividades

Título da
Atividade

Material
Necessário
Folha de

Questão dis-

atividades,

sertativa

lápis, borracha,
calculadora.

Descrição Sucinta

Divisão da
Turma

Tempo
Estimado

Individual

10 minutos

Questão dissertativa que
complementa a seção “O
que perguntam por aí?”.

Aspectos operacionais
Disponibilizamos uma questão dissertativa que complementa o que foi proposto na seção “O que perguntam
por aí?”, p. 25 a 27 do material do aluno. Ela pode ser aplicada individualmente em sala e discutida ao final da aula com
todo o grupo.
Ao trabalhar tal questão com os alunos, esperamos que haja compreensão de uma situação real, relacionada
ao conceito de percentagem e fazer uma análise um pouco mais profunda de fatos pertinentes ao contexto.

Questão 1
Uma loja resolve remarcar o preço de um produto em 60%. Um mês depois, a loja resolve aplicar um desconto
no referido produto. Se a loja não quer ter prejuízo neste item, qual o desconto máximo pode ser dado sobre este
produto?

Questão 2
As taxas mensais de inflação nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2004 estão representadas no gráfico
a seguir:
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a. Indique se a taxa de inflação de agosto foi inferior, igual ou superior à do mês de julho.
b. De julho para agosto, a variação da taxa foi de 24% da taxa de julho. Determine a taxa de inflação de
agosto. (Não arredonde a sua resposta.)

Aspectos pedagógicos
Você deve alertar seus alunos que uma oportunidade de construir conhecimentos é fazê-lo através de problemas que introduzam novos conceitos. E este é o caso!
Na questão 1, primeiro, sugere-se que você diga aos seus alunos que é bom, para fixar ideias, supor que o produto custe, digamos, 100 reais. A partir daí, mande-os aplicar o aumento sugerido e a seguir, diga a eles que apliquem
um desconto. Qual desconto? Peça-lhes que experimentem descontos diversos! Desta forma, eles podem intuir em
qual intervalo tal descontos deve estar, ou mesmo, em caso de sorte, determinar tal desconto. A partir daí, tente induzir uma abordagem ligeiramente mais algébrica, como apresentada no gabarito que segue.
A questão 2 trata de um problema que não trará grandes complicações. Busque alertá-los de que a informação
pedida está contida no gráfico, bastando para isto sua leitura de modo adequado. Os cálculos são diretos e simples.
Relembre-lhes, se julgar necessário, de como calcular “percentagem de percentagem”.
Ressalte a importância do assunto estudado, mostrando a abrangência e a aplicabilidade.

Folha de atividades – Questão dissertativa
Nome da Escola: _______________________________________________________
Nome: _______________________________________________________________
Leia com atenção as informações abaixo e tente responder aos questionamentos.
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Questão 1
Uma loja resolve remarcar o preço de um produto em 60%. Um mês depois, a loja resolve aplicar um desconto
no referido produto. Se a loja não quer ter prejuízo neste item, qual o desconto máximo pode ser dado sobre este
produto?

Questão 2
As taxas mensais de inflação nos meses de maio, junho, julho e agosto de 2004 estão representadas no gráfico
a seguir:
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a. Indique se a taxa de inflação de agosto foi inferior, igual ou superior à do mês de julho.

b. De julho para agosto, a variação da taxa foi de 24% da taxa de julho. Determine a taxa de inflação de
agosto. (Não arredonde a sua resposta.)

Gabarito
Questão dissertativa
1. Se o produto custa Ρ, após o aumento o produto passará a custar 1,6 Ρ. Desejamos aplicar um desconto D,
de tal forma que (1 – D). 1,6 P ≥ Ρ. Desta forma, resolvendo-se a inequação, tem-se D ≤ 37,5%.
a. A partir do gráfico, note que o ponto correspondente à inflação de agosto situa-se abaixo do ponto
correspondente a inflação de julho. Portanto, a inflação de agosto é menor que a de julho.
b. É o caso de percentagem de percentagem! Como a inflação de agosto é menor e sabe que a taxa de
variação é de 24%, tem-se que a inflação de agosto é 0,91% – 24% . 0,91% = 0,6916%.
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