
 

 

APLICAÇÃO DO USO DE NÚMEROS FRACIONÁRIOS E DECIMAIS 

- PORCENTAGEM - 

 

Vocês já devem ter ouvido falar de Michael Jordan, um grande jogador de basquete. É 
dele a seguinte frase: 

 

“Errei mais de 9.000 cestas e perdi quase 300 jogos. Em 26 
diferentes finais de partidas, fui encarregado de jogar a bola 
que venceria o jogo... e falhei. 

Eu tenho uma história repleta de falhas e fracassos em minha 
vida. E é exatamente por isso que sou um sucesso.” 

 

A vida é repleta de situações onde utilizamos os números e usamos uma aplicação 
fundamental dos números fracionários e decimais, a PORCENTAGEM. 

Mas, o que é a porcentagem? Dito de uma maneira muito grosseira, trata-se de 
cálculos usando frações onde o denominador é 100 (por isso porcentagem ou “por 
cento”), ou seja: divididos por 100. 

Porcentagem é forma de cálculo muito utilizada na matemática financeira, no cálculo 
de juros a serem pagos quando a pessoa empresa dinheiro do banco ou juros a serem 
pagos pelo banco, quando a pessoa aplica dinheiro em alguma aplicação financeira. 

As principais aplicações financeiras são: 

 CDB – Certificado de Depósito Bancário: São os títulos nominativos emitidos 
pelo banco e vendidos ao público como forma de captação de recursos. 

 Fundo DI: São fundos de investimentos. Vários investidores se juntam para a 
realização de investimento financeiro organizado sob a forma de pessoa 
jurídica, dividindo despesas e receitas geradas no empreendimento. 

 IBOVESPA: O Índice Bovespa é o mais importante indicador de desempenho 
médio das cotações das ações negociadas na Bolsa de Valores de São Paulo. É 
formado pelas ações com maior volume negociado nos últimos meses. 

 

Obser o gráfico a seguir, com as principais aplicações, com a variação em 2010, até o 
mês de maio daquele ano: 
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Analisando o gráfico, podemos observar que de janeiro a maio de 2010, o preço do 

ouro variou 16,10% ou seja: 
     

   
 %. Da mesma forma, o dólar variou 4,3%, o CDB 3,5% 

e o fundo DI 3,5%. 

Por outro lado, observamos que o Ibovespa teve uma variação negativa de 8,10% ou -
8,10%. 

Em geral, os investidores sabem que o ouro é uma excelente aplicação, mas não é uma 
aplicação para quem precisa de dinheiro imediatamente. Por outro lado, o dólar e a 
Bolsa de Valores são aplicações que oscilam muito e, portanto, não é uma aplicação 
para amadores. É preciso conhecer o mercado. 

Porque dólar e ações na bolsa variam muito? Os economistas explicam que no planeta 
há moeda em dólar oriunda de atividade laborativa, ou seja: é fruto do trabalho, a 
partir da produção e comércio de produtos consumidos pelas pessoas. Mas, há uma 
grande quantidade de moeda que os economistas chama de “moeda volátil”, que é a 
moeda que não é fruto do trabalho, mas da especulação financeira, ou seja: é um 
dinheiro que é aplicado na compra e venda de dólar ou aplicado na Bolsa de Valores. 

Quando a economia de um país vai bem, é comum que ocorra a aplicação em ações da 
Bolsa de Valores, tanto da moeda fruto do trabalho ou da moeda volátil. Quando 
acontece uma crise no país, os investidores se assustam e retiram o investimento em 
ações, aplicando em dólar.  

Por isso, é comum observar um movimento em forma de gangorra entre o dólar e a 
Bolsa de Valores. Quando o valor do dólar está em alta, a Bolsa de Valores em geral 
está em baixa ou vice-versa. 

 

Agora, para entendermos como se faz um cálculo envolvendo porcentagem, vamos 
imaginar a seguinte situação: Um circo esteve em Antônio Prado durante dez dias. 
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Apresentaram-se em três espetáculos por dia. Em relação ao total de apresentações, 
qual a porcentagem de espetáculos em uma semana? 

 

Primeiro, vamos levantar os dados do problema: 

 Total de espetáculos = 30 espetáculos (3 espetáculos ao dia, durante 10 dias) 

 Total de espetáculos em uma semana = 21 espetáculos (3 por dia e 7 dias) 

 

Como calculamos? Devemos sempre considerar uma fração onde o numerador é a 
parte e o denominador é o todo.  

Assim: 

 

     

    
 = 

  

  
 = 

 

  
 = 0,7 = 0,70 = 

  

   
 = 70%  Significa 70 partes em um todo de 100 partes. 

 

Veja que:  

0,7 = 
 

  
 0,70 = 

  

   
 0,700 = 

   

    
 

 

Também podemos resolver o problema, usando uma REGRA DE TRÊS SIMPLES: 

 

Espetáculos Porcentagem 

30 100% 

21 x 

 

30 . x = 21 . 100 

x = 
         

  
    x = 70% 

 

O conceito de porcentagem é muito útil no nosso cotidiano. Podemos calcular o 
percentual observando o número de meninos e meninas na sala de aula. Para isso, 
vamos montar uma tabela.  

 Cores dos cabelos dos meninos Cores dos cabelos das meninas 

Escuros Ruivos Claros Escuros Ruivos Claros 

Quantidade 10 2 3 15 1 4 
% sobre o total 
do mesmo sexo 

      

% sobre o total 
de alunos 

      

 

Você certamente encontrará dificuldade, se quiser que as frações apresentem o 
denominador igual a 100, o que geralmente não acontece. Para transformá-las em 



porcentagem, basta dividir o numerador pelo denominador. O número decimal 
encontrado deverá ser multiplicado por 100. Dessa forma, você terá a porcentagem 
procurada. 

 

Podemos representar porcentagens de várias maneiras. Por exemplo: 

 

a) 20% na forma decimal 
b) 0,03 na forma de porcentagem 

c) 
  

  
 na forma de decimal e de porcentagem 

 

Vejamos: 

a) 20% = 
  

   
 = 0,20 = 0,2 

 

b) 0,03 = 
 

   
 = 3% 

 

c) 
  

  
 = 0,52 = 

  

   
 = 52% 

 

 

Exercícios 

1) Durante a apresentação de um espetáculo de um circo, o pipoqueiro da 
entrada fez uma promoção: 
 
Um saco de pipoca por R$ 8,00 
Dois sacos de pipoca por R$ 7,00 cada 
 
Qual a porcentagem que o pipoqueiro deu de desconto em cada saco de 
pipoca, se a pessoa comprar dois sacos de pipoca? 
 

 

2) Numere a 2ª e a 3ª colunas de acordo com a 1ª, associando as representações 
percentuais em fracionárias e/ou decimais (podem sobrar itens sem 
associação). 
 
(1) 2,5%   (   ) 0,6    (   ) 2,4 

(2) 31%   (   ) 
  

  
    (   ) 0,025 

(3)  0,3%   (   ) 0,06   (   ) 
 

    
 

(4) 60%   (   ) 
   

   
    (   ) 0,031 

(5) 240%   (   ) 
  

   
    (   ) 0,240 



3) Em um supermercado trabalhavam 36 mulheres e 64 homens. Qual é o 
percentual de mulheres e de homens que trabalham neste supermercado? 
 

4) João Pedro foi à papelaria e comprou seis cadernos. Sabendo que cada caderno 
custa R$ 8,00 e que ele 60% da compra e o restante ficou devendo, quanto 
João Pedro ficou devendo? 
 

5) Calcule e responda: 
 

a. Quanto é 30% de R$ 70,00? 
 

b. Qual é a porcentagem de 90 que é igual a 36? 
 

c. 7 são 35% de que número? 
 

d. R$ 12,00 correspondem a 15% de que quantia? 
 

e. Em relação a um total de R$ 500,00 a quantia de R$ 240,00 corresponde 
a quantos por cento? 

 

f. 0,5% de R$ 32,00 é maior ou menor que 1% de R$ 17,00? 
 

6) Em uma avaliação temática de 48 questões, um aluno acertou 36. Qual foi a 
taxa percentual de acertos desse aluno? 
 

7) Em uma liquidação, comprei um armário por R$ 320,00. Eu dei 20% de entrada 
e pagarei o restante em 08 prestações iguais. Quanto será o valor de cada 
prestação? 


