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PORCENTAGEM 

INTRODUÇÃO: 

O uso de expressões representando acréscimos ou reduções em preços, números 

ou quantidades, sempre tomando por base 100 unidades é frequente. Utiliza-se o 

cálculo de porcentagem para se resolver estas expressões. 

 

ALGUNS EXEMPLOS: 
 

A gasolina teve um aumento de 15% 

Significa que em cada R$100 houve um acréscimo de R$15,00 

O cliente recebeu um desconto de 10% em todas as mercadorias. 

Significa que em cada R$100 foi dado um desconto de R$10,00. 

Dos jogadores que jogam no Grêmio, 90% são craques. 

Significa que em cada 100 jogadores que jogam no Grêmio, 90 são craques. 

Uma loja lança uma promoção de 10% no preço dos seus produtos. Se uma 

mercadoria custa R$120,00, quanto a mercadoria passará a custar? 

O desconto será de 10% do valor de R$120,00. Logo: 

 
Retira-se, portanto, R$12,00 de R$120,00: 120 - 12 = 108 

Passando a pagar, com a promoção, R$108,00.  

Uma sala de aula possui 100 alunos, sendo que 40% são meninas. Qual a 

quantidade de meninas e de meninos? 

 

A quantidade de meninas será:  

E a de meninos será: 100 - 40 = 60.    

    RAZÃO CENTESIMAL:  

    Toda a razão que tem para consequente o número 100 denomina-se razão 

centesimal Como o próprio nome já diz, é a fração cujo denominador é igual a 
100. 

 ALGUNS EXEMPLOS: 

 
    Pode-se representar uma razão centesimal de outras formas: 

     

    As expressões 7%, 16% e 125% são chamadas taxas centesimais ou taxas 

percentuais. 
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DEFINIÇÃO DE TAXA PORCENTUAL OU PORCENTAGEM: 

Chama-se taxa porcentual ou porcentagem de um número a sobre um 

número b, , à razão  tal que  

Indica-se  por  
 

 

 

   

FATOR DE MULTIPLICAÇÃO: 

  Dica importante: Se, por exemplo, há um acréscimo de 10% a um determinado 

valor, podemos calcular o novo valor apenas multiplicando esse valor por 1,10, que 

é o fator de multiplicação. Se o acréscimo for de 20%, multiplica-se por 1,20, e 

assim por diante. Veja a tabela abaixo: 

Acréscimo ou 

Lucro 

Fator de 

Multiplicação 

10% 1,10 

15% 1,15 

20% 1,20 

47% 1,47 

67% 1,67 

  

    Exemplo: Aumentando 10% no valor de R$10,00 temos: 10 * 1,10 = R$ 

11,00 

    No caso de haver um decréscimo, o fator de multiplicação será: 

    Fator de Multiplicação =  1 - taxa de desconto (na forma decimal) 

    Veja a tabela abaixo: 

Desconto 
Fator de 

Multiplicação 

10% 0,90 

25% 0,75 

34% 0,66 

60% 0,40 

90% 0,10 

    Exemplo: Descontando 10% no valor de R$10,00 temos: 10 * 0,90 = R$ 9,00 

  

 EXEMPLOS: 
 

    João vendeu 50% dos seus 50 cavalos. Quantos cavalos ele vendeu? 

    Para solucionar esse problema deve-se aplicar a taxa percentual (50%) sobre o 

total de cavalos. 

 
    Logo, ele vendeu 25 cavalos, que representa a porcentagem procurada. 

    Portanto, chegamos a seguinte definição: 

 

Porcentagem é o valor obtido ao aplicarmos uma taxa percentual a um 

determinado valor como o próprio nome sugere é uma divisão por 100. 
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EXERCÍCIOS RESOLVIDOS: 
1) Uma compra foi efetuada no valor de R$1500,00. Obteve-se um desconto de 

20%. Qual foi o valor pago? 

O desconto será:  
Portanto, pagou-se: 1500 - 300 = 1200. 

Dica:  

O valor total da compra é 100%. Se obtive-se um desconto de 20%, isso 

quer dizer que paga-se somente 80% do valor (100% - 20% = 80%) 

Logo,  
2) Um carro, que custava R$ 12.000,00, sofreu uma valorização (acréscimo) de 

10% sobre o seu preço. Quanto ele passou a custar? 

O acréscimo será de:  
Portanto, passará a custar: 12.000 + 1.200 = 13.200. 
Dica: O valor inicial do carro era de 100%, se ele sofreu uma valorização de 10%, 

isso quer dizer que ele passará a custar 110% (100 + 10 = 110) do seu valor 

inicial. Logo: 

 
 

3) Um jogador de futebol, ao longo de um campeonato, cobrou 75 faltas, 

transformando em gols 8% dessas faltas. Quantos gols de falta esse jogador fez? 

     

    Portanto o jogador fez 6 gols de falta. 

    4) Se eu comprei uma ação de um clube por R$250,00 e a revendi por 

R$300,00, qual a taxa percentual de lucro obtida? 

    Montamos uma equação, onde somando os R$250,00 iniciais com a 

porcentagem que aumentou em relação a esses R$250,00, resulte nos R$300,00. 

     

    Portanto, a taxa percentual de lucro foi de 20%. 

5) Um computador que custava R$2.000,00, apresentou um lucro de R$100,00. De 

quanto por cento foi o lucro sobre o preço de venda? 

 

2000x = 10000 
x = 5 

Portanto, 5%. 
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6) Um comerciante que não possuía conhecimentos de matemática, comprou uma 

mercadoria por R$200,00. Acresceu a esse valor, 50% de lucro. Certo dia, um 

freguês pediu um desconto, e o comerciante deu um desconto de 40% sobre o 

novo preço, pensando que, assim, teria um lucro de 10%. O comerciante teve lucro 
ou prejuízo? Qual foi esse valor? 

Primeira parte: 

O comerciante comprou a mercadoria por R$200,00 e acresceu 50% sobre esse 

valor. 

 

Logo, a mercadoria passou a custar R$300,00. 

Como deu um desconto de 40% sobre o preço de venda: 

 

Portanto, como o comerciante comprou a mercadoria por R$200,00 e a vendeu por 
R$180,00, obteve um prejuízo de R$20,00. 

 


