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1 - Introdução 

Este tema está aliado aos afazeres da vida cotidiana das pessoas que fazem compras, pagamentos, vendas, 

trabalham com o mercado de capital, fazem planejamento social e em fim está associado a todos que 

necessitam analisar variações e comparações. É uma arma poderosa nas políticas comparativas. Por estas 

razões é que desenvolvemos com os bolsistas do projeto PIBID matemática, um estudo de aprofundamento 

em temas relacionados ao cálculo de porcentagem como uma estratégia de capacitação para o 

enfrentamento do ensino escolar. 

2 – Metodologia: 

A oficina foi realizada em dois momentos: 

 No primeiro momento foi feito um amplo debate a respeito do tema e de sua aplicação. 

 No segundo momento, foi feito amplas reflexões sobre o significado e abrangência do tema, 

explorando os referenciais teóricos sobre a temática: primeiro constrói-se o conceito e depois 

pratica-se. 

3- Porcentagem 

É um habito generalizado da atividade econômica expressar grandezas numéricas em termos de uma 

centena de vezas de sua unidade, poderíamos ter escolhido uma dezena, um milhar, uma dúzia ou outro 

qualquer múltiplo da unidade, tudo continuaria com a mesma ordem de grandeza relativa. 

Neste sentido, porcentagem é um procedimento operacional que se realiza para se identificar quanto uma 

certa quantidade cabe em cada 100. 

Veja na tabela abaixo, quanto um certo valor numérico cabe em uma determinada quantidade de unidade 

QUANTO UM CERTO VALOR NUMÉRICO CABE EM UMA CERTA QUANTIDADE DE UNIDADES 
Quantidade  
De unidades 
 
 
                        Valor  
              Numérico.            
 

100 10 12 20 40 50 

0,08 8 0,8 0,96 1,6 3,2 4 

0,8 80 8 9.6 16 32 40 
Assim, dizer que tive um ‘’ lucro ou prejuízo de R$ 0,08 numa transação financeira” significa que tive um 

lucro ou prejuízo de R$ 0,8 em cada R$ 10,00 reais que apliquei, ou que tive um lucro ou prejuízo de R$ 8,00 

em cada R$ 100,00 reais que apliquei, ou que tive um lucro ou prejuízo de R$ 80,00 em cada R$ 1.000,00 

reais que apliquei. A segunda alternativa, pelo menos nesta situação é mais fácil de ser assimilada e costuma 

ser expressa “dizendo-se ganhei ou perdi 8%”. O símbolo 8% é consagrado em toda cultura mundial como 

sendo um múltiplo que expressa 100 vezes uma unidade. Portanto o símbolo que indica porcentagem é %, 

significando alguma quantidade dividida por 100, por exemplos. Não existe um símbolo que padronize para 

indicar por outro quantidade de unidades diferente de 100, assim, 

700% significa 700 por cada 
100 unidades que é 7. 
700 em 10 significa por cada 10 
unidades que é 70. 

 42% significa 42 em cada 100 
unidades que é 42/100 = 0,42. 
42 em 10 unidades significa 42 em 
cada 10 unidades que é 4,2. 



Toda porcentagem (%) é uma fração do tipo, a/b, expressa por a/100. Por exemplo 12% é o mesmo que 12 

divido por 100, o que significa a décima segunda parte de 100, em geral expressamos 

x% = x/100 

Na expressão acima x é um número real, em particular, a menos que x seja um número inteiro, a expressão 

x/100 acima, não será uma fração decimal (com denominador 10), veja que 0,8% não é uma fração decimal, 

ao contrário do que muitos textos didáticos afirmam (uma fração é um número real representado por x/y 

onde x e y são inteiros) 

Outra questão muito frequente é que só podemos escrever a expansão centesimal p% quando conhecemos 

o valor numérico de p. Observe que 9,3% = 9,3/100 = 0,095, mas se p for um número genérico p% só posso 

escrever p/100, estes fatos é fonte de confusão nos livros didáticos. 

PRÁTICAS: 

1 -  8% é equivalente a quanto por 12? 

2 – Em cada 10 o lucro é 0,03 quanto é este mesmo lucro em cada 100 

3 – Em cada 1000 peças de um de lote fabrica havia 60 defeituosas, quantas havia defeituosas em cada 100 

4 – 0,28% de lucro numa aplicação financeira é equivalente a quanto em cada 10? 

4- Porcentagem Representando uma Parte do Todo: 

Considere que um colégio tem 860 alunos matriculados, e que uma turma do terceiro ano tem 43 alunos. 

Nesta situação o todo ou universo U é quantidade de alunos matriculados no colégio e a parte P é a 

quantidade de alunos da turma do terceiro ano. Quanto por cento representa a quantidade de alunos da 

turma do terceiro ano relativamente ao todo? Ou seja, sabemos que no colégio tem que 43 alunos para 860, 

mas, qual é o número que representa um aluno da sala para cada 100 do colégio? A expressão 43 alunos 

para 860 alunos, significa dividir os 43 por 860 que é igual a 0.05 o que significa 0,05 aluno da turma para 

cada 1 aluno do colégio, de modo que temos 0.05 x 100 (0,05 por 100) para cada aluno da turma 100 alunos 

do colégio.  

Na prática realizamos a operação 43 dividido por 860, 43/860 = 0.05 = 5%, pois 0.05 = 5/100.  

Em geral, para obter o percentual de uma quantidade P relativa a um universo com M elementos, basto 

dividir P por M, isto é 

𝑝𝑟𝑒𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑝 =  
𝑃

𝑀
 

 

Expressando o valor de p acompanhado do símbolo %, ou seja, p%.  

Existem três tipos de problemas que podem ser resolvidos com a linguagem acima introduzida, dados P e M 

encontra p, dados p e M encontra P, dados p e P encontra M, isto é, dados a parte menor P e a parte maior 

M, encontrar o percentual p, ou dados o percentual e o universo M encontra a parte P, ou ainda, dado o 

percentual p e a parte menor P encontrar o universo M. 

Exemplos: Um total 360 alunos, que representa 80% dos alunos matriculados em um colégio, frequentaram 

as aulas na primeira semana de um ano letivo. Quantos alunos tem matriculado no colégio? 

Sol. 

80% =
80

100
= 0.8 =

360

𝑀
 

Então 



𝑀 =
360

0.8
=

3600

8
= 450 

Exemplo: Dos 7460 alunos de uma faculdade particular, 75% estão devendo as mensalidades de um mês. 

Quantos alunos estão devendo um mês de mensalidade? 

Sol. 

75% =
75

100
= 0.75 =

𝑃

7460
= 5590 

Exemplos: Uma fortuno foi dividida entre 4 herdeiros. Dois deles ficaram com 30% de toda fortuno e os 

outros dois com R$ 56.000.000,00. De quanto era a fortuna e quanto cada um herdou. 

PRÁTICAS: 

1 – Uma indústria tem 360 funcionários destes 40 são trabalhadores da mão de obra não especializada 

(porteiro, servente zelador). Quantos por cento represente a mão de obra especializada? 

2 – Uma comunidade escolar é constituída pelos professores, alunos, direção e pessoal de apoio têm 960 

pessoas. Destas 40 são professores, 12 é a direção da escola. Quantos por cento representa os alunos e o 

pessoal de apoio? 

3 – Das 960 lâmpadas de uma escola 18% estão queimadas. Quantas lâmpadas estão queimadas? 

4 – Numa obra de construção civil, 5/8 dos trabalhadores faltam as sextas-feiras. Quanto por cento de 

trabalhadores comparecem a esta obra as sextas-feiras. 

5 – 30% dos 40% das pessoas de uma comunidade com 800 pessoas são cardíacas. Quantos são as pessoas 

que não sofrem de doenças cardíacas?   

5 – Variação Relativa do Percentual: 

Considere a seguinte situação: No início do ano uma fábrica produzia 10.000 unidades de um certo produto, 

e no final do ano esta mesma fábrica produzia 12.500 unidades deste mesmo produto. Neste caso dizemos 

que a fábrica teve um aumento de produção. De quanto por cento foi o aumento de produção, isto é, em 

cada 100 unidades produzidas quantas a fábrica produziu a mais do que as 10.000 que vinha produzindo no 

início do ano.  Aqui dizemos que a produção da fábrica teve uma variação relativa de 2.500 unidades (observe 

que é relativa as 10.000 unidades que vinha produzindo), então neste caso temos, 

12.500 − 10.000

10.000
=

2500

10.000
= 0.25 

Que é equivalente a 25% por cento, isto é, a produção aumentou 25%, ou seja, para cada 1 unidade 

produzida a fábrica produz 0.25 unidades mais. 

Se ao invés da fábrica ter aumentado a produção tivesse diminuído para 8.500 unidades, o cálculo da 

variação percentual é realizado da mesma maneira, 

8.500 − 10.000

10.000
=

−1.500

10.000
= −0.15 = −15% 

Neste caso dizemos que a produção diminuiu 15%, a palavra diminuiu dispensa o sinal de menos  

Em geral temos; 

 Se um valor variara aumentando de uma quantidade X para uma quantidade Y, a variação 

percentual é positiva. 



 Se um valor variar diminuindo de uma quantidade X para uma quantidade Y, a variação percentual 

é negativa. 

X corresponde ao todo, 100% e X – Y é a variação, então 

𝑋 → 100 

𝑋 −  𝑌 → 𝑝 

𝑋

𝑋 − 𝑌
=

100

𝑃
 

Então  

𝑃 =
(𝑋 − 𝑌) ∙ 100

𝑋
 

 

O cálculo é realizado da seguinte maneira: 

𝑣𝑎𝑟𝑖𝑎çã𝑜 𝑝𝑒𝑟𝑐𝑒𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 = 𝑝 =
𝑌 − 𝑋

𝑋
 

Realizando as contas obtemos  

𝑌 = 𝑝𝑋 + 𝑋 = 𝑋(𝑝 + 1) 

Observe que p pode ser positivo ou negativo, indicando que Y aumentou ou diminuiu. 

 

Observação:  

1 - Ao passar de um valor X para um valor 2X houve um aumento de 100%, e reciprocamente, se um valor 

X aumenta 100% obtemos que o valor final é: 

𝑋 + 100%𝑋 = 𝑋 +
100

100
𝑋 = 𝑋 + 1 ∙ 𝑋 = 𝑋 ∙ (1 + 1) = 2𝑋 

Isto é, se aumentar 100% o valor duplica, se aumentar 200% o valor triplica, pois, 

𝑋 + 200%𝑋 = 𝑋 +
200

100
𝑋 = 𝑋 + 2 ∙ 𝑋 = 𝑋 ∙ (1 + 2) ∙ 𝑋 = 3𝑋 

2 – Se ao invés um valor X aumentar 100% diminuir 100% de X o valor final se anulará, pois X – 100%X = 0, 

se diminuir 200% passará para menos X e assim por diante. 

Na linguagem usual da comunicação, dizer que a inflação passou de 2% para 4% significa que aumentou 

100%, dizer que passou de 2% para 3% significa que aumentou 50%, se a taxa de juros do Cartão de Créditos 

aumentou de 20% para 50% é o mesmo que dizer que aumentou 150%.  

PRÁTICAS: 

1 – No período de um mês, o preço de uma mercadoria aumentou 46% depois baixou 16% de quanto por 

cento variou o preço desta mercadoria no período considerado?  

2 – Uma população de 200 pombos em um ano aumentou para 280 pombos, no ano subsequente aumentou 

para 320 pombos, no terceiro ano cresceu que chegou a dobra de tamanho com relação ao segundo ano. De 

quantos por cento a população de pombos cresceu nos dois primeiros anos? E nos três primeiros anos. 



3 – Uma máquina aumentou em 35% sua eficiência em um ano, mas as demandas pelos serviços desta 

máquina exigiam que esta aumente 3/4. De quanto por cento esta máquina teria que aumentar sua 

eficiência?  

4 – No período da semana santa o consumo de pescado aumenta de 5Kg para 10 Kg por pessoa. De quanto 

por cento aumenta este consumo aumenta numa população 10.000 pessoas? 

6 - Porcentagem de Porcentagem: 

Se em um determinado momento o valor de um produto X aumentou p% seu valor passará a ser  

𝑋 + 𝑝%𝑋 = 𝑋(1 + 𝑝%) 

Se num momento posterior este mesmo produto aumentou mais q% seu valor passou a ser  

𝑋(1 + 𝑝%) + 𝑋(1 + 𝑝%) ∙ 𝑞% = 𝑋(1 + 𝑝%) ∙ (1 + 𝑞%) 

Exemplificando: Se um produto sofreu um aumento de 5% em um determinado mês e 3% no mês 

subsequente então nos dois meses este produto sofreu um aumento (1 + 0,05).(1 + 0,03) = (1,05).(1,03) = 

1.0815, isto é, o produto sofreu um aumento 10,24%, que é bem diferente de um aumento de 10% = 6% + 

4%.  

PRÁTICAS: 

1. O total da produção de energia elétrica de Portugal permaneceu o mesmo nos últimos 5 anos. Porém, 

atualmente 45% dessa energia produzida provém de fontes renováveis, sendo que, há cinco anos era 17%. 

A produção atual de energia eólica, por exemplo, é sete vezes a de cinco anos atrás. Considere que, no 

período citado não houve alteração na quantidade de energia produzida por outras fontes renováveis. Em 

relação ao total de Energia elétrica gerada em Portugal, qual é a produção atual de energia eólica produzida 

em Portugal? 
Obtido no livro, Aprender e aplicar Matemática. 

Autor: Antônio dos Santos Machado 

Orientação: 

Traduzir o problema para linguagem Matemática: 

i) Produção de energia hoje (Ph) é igual a produção de energia há cinco anos (P5) 

ii) Energia produzida de fontes renováveis sem ser eólica (FRh) mais energia produzida por fontes eólica hoje 

(Eh) é igual 45% da Produção total de energia hoje (Ph) 

iii) Produção total de energia hoje (Ph) é igual a produção total de energia há cinco anos atrás (P5) e Produção 

de Energia de fontes renovais que não era eólica hoje (FRh) é igual a produção de energia dessas mesmas 

fontes a cinco anos (FR5) 

IV) Produção de energia eólica hoje é igual a sete vezes a produção de eólica há cinco anos atrás (P5) 

Então de (ii) e (iii) temos, 

𝐸ℎ − 𝐸5 = 0.45 ∙ 𝑃ℎ − 17 ∙ 𝑃ℎ = 0.28 ∙ 𝑃ℎ 

Como  

7 ∙ 𝐸5 = 𝐸ℎ 

Temos,  

6

7
𝐸ℎ = 0,28 ∙ 𝑃ℎ 



2. A figura ao lado representa um retângulo de lados 6m X 12m, do qual foi retirado uma parte que 

representa 20% do retângulo. Qual é o valor da área que restou. 

 

 

 

 

 

3. 15% de um rebanho de bovinos são fêmeas, quantos são os machos? 

4. 3% dos 40% de uma população são alfabetizados. Quantos são os analfabéticos. 

5. Em uma transação comercial os preços negociados passaram de R$ 700,00 para R$ 560,00 de quanto por 

cento diminuíram os preços.       

6. Em uma defesa de um acidente automobilístico o acusado argumentou que diminuiu a velocidade de 60% 

e a vítima disse que a investigação da polícia de transito constatou que ele diminuiu de 140km/h para 

90km/h que não representa uma diminuição de 60%. Quem tem razão? 

7. Uma película antiluminosidade impede em 30% a passagem de raios luminosos e um certo tipo de vidro 

impede 40%. Quanto o vidro e a película juntos impedem a passagem da luminosidade? 

8. Um hospital tem duas clinicas especializadas, uma em problemas cárdicos e outra em traumatologia. Hoje 

a clínica traumatológica atende 20% a mais do que a clínica cardiológica. Do total de pessoas atendidas neste 

hospital, que percentual corresponde ao atendimento em traumatologia? 

9. (Olímpiada de Matemática do Grande Porto Alegre) José quer preparar laranjada e iniciou enchendo 

completamente com água uma jarra. A seguir, retirou 10% dessa água e completou a jarra com suco puro 

de laranja. Depois de misturar, como achou que ficou fraca, retirou mais 10% do conteúdo da jarra e 

completou com suco puro de laranja. Finalmente, repetiu mais uma vez a operação, isto é: retirou 10% da 

última mistura e completou com suco puro de laranja. Qual é a quantidade percentual de suco puro de 

laranja que ficou na jarra? 

10. (ENEM 2013) Para aumentar as vendas no início do ano, uma loja de departamento remarcou os preços 

de seus produtos 20% abaixo do preço original. Quando chegaram ao caixa, os clientes que possuem o cartão 

fidelidade da loja têm direito a um desconto adicional de 10% sobre o valor total de suas compras. Um cliente 

deseja um produto que custa R$ 50,00 antes da remarcação de preços. Ele não possui o cartão fidelidade da 

loja. Caso esse cliente possuísse o cartão fidelidade da loja, qual a economia que obteria ao efetuar a 

compra? 

11. O proprietário de um restaurante aumentou o preço das refeições em 15% e começou a perder clientes, 

com visíveis prejuízos. Em virtude disto, resolveu diminuir os preços de modo voltar a ser praticados os 

preços antes do aumento de 15%. De quanto por cento o comerciante deve diminuir os preços?  

12. Um determinado cidadão recebe R$ 2.500,00 de salário bruto por mês e gasta cerca de R$ 1.800,00 por 

mês com escola, supermercado, plano de saúde, etc. Uma pesquisa recente mostrou que uma pessoa com 

este perfil tem seu salário bruto tributado em 13,3% e paga 31,5% de tributos sobre o valor dos produtos e 

serviços que consome. Neste caso, qual é o percentual do salário mensal gasto com tributos por este 

cidadão? 
Obtido no livro, Aprender e aplicar Matemática. 

Autor: Antônio dos Santos Machado 



 

13. (Unesp-SP) O gráfico representa a distribuição percentual do Produto Interno Bruto (PIB) do Brasil por 

faixas de renda da população, também em 

percentagem. 

Baseado no gráfico pode-se concluir que os 

20% mais pobres da população brasileira 

detém 3,5% (1% + 2,5%) da renda nacional. 

Supondo a população brasileira igual a 200 

milhões de habitantes e o PIB brasileiro de 

igual a 2,4 trilhões de reais (fonte IBGE), 

qual a renda per capita dos 20% mais ricos 

da população brasileira em reais?  
Obtido no livro, Aprender e aplicar Matemática. 

Autor: Antônio dos Santos Machado 

 

 

 

 


