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Resumo 
 

 
Este projeto tem por objetivo o uso da 
modelagem matemática como metodologia de 
ensino e de aprendizagem visando proporcionar 
aos alunos do 9º ano oportunidade de trabalhar 
situações relacionadas à Educação Financeira, 
investigando estratégias que facilitem a 
compreensão do conteúdo bem como seu uso 
em situações do dia a dia. Por meio das 
atividades de modelagem os alunos poderão 
perceber a importância da Matemática para a 
vida, aprendendo a usá-la em benefício próprio 
e da comunidade em que estão inseridos. A 
Educação Financeira é indispensável para a 
formação de um cidadão. O aluno precisa 
conhecer e identificar a real situação financeira 
em que se encontra e ser consciente para 
aprender de forma responsável a administrar 
suas finanças. É importante a pessoa ter 
controle e saber cuidar da situação financeira, 
sabendo que esse controle contribui para o bem 
estar, fornecendo-lhe uma qualidade de vida 
com menos desgaste emocional. A aula de 
Matemática deve contribuir para essa formação. 

Palavras-chave Modelagem Matemática, Educação Financeira 

Formato do Material Didático Caderno Pedagógico 

Público Alunos do 9º A 

 

 

 



APRESENTAÇÃO 

Este Caderno Pedagógico faz parte do Programa de Desenvolvimento 

Educacional PDE - 2014, da disciplina de Matemática apresentando algumas 

considerações sobre a Modelagem Matemática com o tema: “A Educação Financeira 

na sala de aula mediada pela Modelagem Matemática”, buscando a compreensão e 

aplicação de conteúdos da matemática associados à Educação Financeira. As 

atividades serão desenvolvidas com alunos do 9º Ano do Colégio Estadual Júlia 

Wanderley – EFM – Prado Ferreira - Pr. O material apresenta o desenvolvimento de 

quatro situações de Modelagem Matemática que podem orientar o estudo sobre 

Educação Financeira. 

 

INTRODUÇÃO 

O conhecimento matemático é essencial para a humanidade e com as 

mudanças acontecendo nos dias atuais considerando aspectos sociais, culturais, 

econômicos entre outros, está sendo cada vez mais exigido o conhecimento para ter 

condições de competir e encontrar seu espaço como cidadão.  

A matemática ajuda a situar-se nos diferentes contextos e tomar algumas 

decisões, como por exemplo, na compra de mercadorias, saber escolher o melhor 

momento para comprar, fazer cotação de preços, calcular as vantagens e 

desvantagens nas compras à vista e ou a prazo, saber calcular e definir o momento 

de fazer ou não algum financiamento. 

Este caderno pedagógico apresenta a abordagem de um tema que está 

relacionado ao meio social em que vivemos. Com as atividades propostas visa-se 

promover a interação dos alunos com a realidade pois é de extrema importância a 

apropriação dos saberes para que haja a integração do saber escolar com a 

realidade vivida fora da escola. Além dessa interação é um momento em que os 

alunos poderão refletir sobre suas ações e buscar mudanças de comportamento.  

As atividades indicadas no caderno dizem respeito à Educação Financeira e 

apresentam conteúdos da matemática financeira envolvida em situações reais.  

 

MODELAGEM MATEMÁTICA 

Nosso entendimento de modelagem matemática está apoiado na ideia de que 

a modelagem matemática está associada a um processo que leva de uma situação-

problema para um modelo matemático, conforme indica Almeida (2010). 



Para os autores Almeida, Silva e Vertuan (2012) é possível identificar 
elementos que, de modo geral, constituem uma atividade de modelagem e que 
fazem parte dessa abordagem de um problema da realidade por meio de um modelo 
matemático. Segundo os autores 
 

[...] o início é uma situação-problema; os procedimentos de resolução 
não são predefinidos e as soluções não são previamente conhecidas; 
ocorre a investigação de um problema; conceitos matemáticos são 
introduzidos ou aplicados; ocorre a análise da solução (ALMEIDA; 
SILVA; VERTUAN, 2012, p. 17). 

 

Considerando a introdução de atividades de modelagem nas aulas de 

matemática, elas oportunizam ao aluno um envolvimento com situações reais do seu 

dia a dia que lhe permitem reconhecer o sentido que a matemática tem em sua vida. 

Bassanezi (2002, p.17) considera que “A modelagem matemática, em seus vários 

aspectos, é um processo que alia teoria e prática, motiva seu usuário na procura do 

entendimento da realidade que o cerca e na busca de meios para agir sobre ela e 

transformá-la”. 

Segundo  Almeida e Dias (2007, p.259): 

A Modelagem pode ser vista como uma oportunidade para 

desenvolver competências gerais no, que vão além de aprender 

conteúdos matemáticos curriculares. Com esse encaminhamento o 

aluno tem estimulada a sua criatividade, o seu interesse por 

descobertas e aspectos da Matemática que vão além daquela 

incluída necessariamente, no programa escolar. 

 

Segundo Sadovsky (2010) é preciso desafiar o aluno, propor situações que 

ele considere complexas mas não impossíveis e que representem uma forma de 

gerar nele uma tensão, que o animem a ousar, convidando-o para explorar e usar 

conhecimentos adquiridos e testar sua capacidade de executar a tarefa que lhe foi 

proposta (p. 14). 

Em atividades de Modelagem Matemática o professor poderá trabalhar de 

forma diferente, partindo de uma situação do cotidiano na qual o aluno poderá 

vivenciar fatos que tenham significado para ele, fatos reais. Quando o professor 

trabalha com situações reais, transformando-os em problemas matemáticos, o aluno 

pode usar sua criatividade, pode construir seu conhecimento, construir ideias 

matemáticas, fazendo relações com o saber cotidiano e o saber matemático. 

Segundo Dante (2005), fazer o aluno pensar produtivamente é um dos 

principais objetivos da matemática. Para que isso aconteça faz-se necessário lançar-



lhe situações-problema desafiadoras que o motivem a resolvê-las. (DANTE,2005 p. 

11). 

Nesse contexto atividades de modelagem matemática representam uma 

possibilidade de envolvimento com as situações-problema considerando que:  

a Modelagem Matemática constitui uma alternativa pedagógica, na 

qual fazemos uma abordagem por meio da Matemática, de uma 

situação-problema não essencialmente Matemática. Assim trata-se 

de uma “maneira” de trabalhar com atividades na aula de Matemática 

(ALMEIDA, SILVA, VERTUAN, 2013, p.17).  

A inclusão de atividades de Modelagem Matemática nas aulas de Matemática, 

de modo geral, representa um desafio para professores e alunos. Segundo Silva, 

Almeida e Gerôlomo (2012),  

Atividades de Modelagem Matemática colocam os alunos em contato 
com práticas que, de forma geral, não lhe parecem corriqueiras na sala 
de aula, como é o caso do envolvimento com uma situação-problema e, 
em muitos casos, com a própria definição de um problema. O 
enfrentamento da situação em que é preciso sair da estabilidade em 
que o professor explicitamente orienta as ações dos alunos requer 
‘colocar a mão na massa’ e experimentar o novo e saber como esse 
novo funciona (p. 30). 

Assim as autoras consideram que  a introdução de atividades de modelagem 

matemática pode se dar de forma gradativa com os alunos, caracterizando 

diferentes momentos. 

 Primeiro momento: a partir de uma situação problema estabelecida e 

apresentada pelo professor na qual é feita a dedução, análise, a formulação 

de hipóteses, investigação do problema e dedução do modelo são realizadas 

em conjunto com todos os alunos e professor. 

 Segundo momento: uma situação problema já estabelecida e sugerida pelo 

professor juntamente com um conjunto de informações, os alunos em grupos 

realizam a formulação de hipóteses e a dedução do modelo durante a 

investigação e a seguir validam o modelo encontrado. 

 Terceiro momento: os alunos em grupos conduzem o processo de 

modelagem, a partir de uma situação-problema escolhida por eles, sendo 

responsáveis pela coleta e análise de dados, identificação de conceitos 

matemáticos, obtenção e validação do modelo devidamente assessorados 

pelo professor. 



Esta maneira de encaminhar as atividades de modelagem tem-se mostrado 

eficaz na prática da sala de aula em diferentes níveis de escolaridade.  

 

ENCAMINHAMENTO METODOLÓGICO 

A implementação do projeto de intervenção na escola será feita por meio do 

uso da Educação Financeira mediada pela Modelagem Matemática. Os alunos farão 

uso da calculadora, sendo que poderão usar também o computador em algumas 

atividades. 

As atividades de modelagem matemática serão desenvolvidas considerando 

os três momentos de familiarização a que nos referimos na seção anterior.  

 

ATIVIDADES DO PRIMEIRO MOMENTO 

No primeiro momento os alunos assistirão dois vídeos sobre Educação 

Financeira. O primeiro, acessado no endereço  http://www.youtube.com/watch?v 

=vVe-oNzbDdM em 24/11/14 com duração de 4minutos e trinta segundos. O 

segundo acessado em http://www.youtube.com/watch?v=UVKwrnqvt3Y também em 

24/11/14 com duração de 4 minutos e quarenta segundos.  

A seguir serão discutidos alguns textos com os alunos. O primeiro destes 

textos é sobre a instituição da  “Cesta Básica” de acordo com o Decreto Lei nº 399, 

que  fala também  como foi criado o Salário Mínimo e como é feito o “Cálculo  do 

Custo Mensal da Cesta Básica Nacional. Fonte: 

http://portaldefinancas.com/arq_cestas/metodologia.htm acesso em 19/11/14.  

As atividades desse momento terão como tema “Analisando a Cesta Básica” e 

“Preços de Produtos”.  

Nestas atividades a definição do problema e a investigação para a solução e 

validação do mesmo serão realizadas conjuntamente entre professor e alunos. 

 

ATIVIDADES DO SEGUNDO MOMENTO  

As atividades desse momento terão como tema a  aplicação em “Caderneta 

de Poupança”. Inicialmente será apresentado um texto em que são apresentadas 

algumas vantagens e desvantagens da poupança. Os alunos terão  uma tabela com 

as taxas de rendimentos do primeiro e segundo semestre de 2014, 

fonte:http://portaldefinancas.com/ppd2014.htm acesso em 24/12/14.  

Em outro texto com o tema: “como poupar dinheiro no seu dia a dia”, um 

http://www.youtube.com/watch?v=UVKwrnqvt3Y
http://portaldefinancas.com/arq_cestas/metodologia.htm%20acesso%20em%2019/11/14


economista dá algumas dicas sobre economia e formas de poupar o dinheiro. 

Juntamente serão apresentados dois vídeos com a fala de um economista sobre 

situação financeira.  

Nestas atividades a definição do problema e a investigação para a solução e 

validação do mesmo, será realizado  juntamente com os alunos. 

Para estas atividades os alunos serão reunidos em grupos de três ou quatro e 

farão discussão sobre como poderão ser trabalhados essas situações e serão 

levantados alguns questionamentos que nesse momento eles irão responder, ou se 

preciso for, levar para casa para que os pais participam desse momento. A partir 

dessas informações e também de outras que serão fornecidas pelo professor ou em 

trocas de  experiências entre os próprios alunos, cada grupo definirá um problema e 

as várias hipóteses do mesmo. O professor fará as intervenções necessárias para a 

resolução do problema em discussão. Neste momento serão apresentadas outras 

duas  atividades. 

 

ATIVIDADES DO TERCEIRO MOMENTO 

Para estas atividades os alunos em grupos irão escolher um tema, no qual 

eles irão investigar para definir uma situação problema e serão responsáveis pela 

apresentação de uma resolução para a mesma. Nesse momento o professor terá 

sua participação como  professor orientador na organização dos dados e resolução 

do problema. 

 

ATIVIDADES 

Objetivo Geral 

Investigar estratégias que facilitem a compreensão do conteúdo relacionado à 

Educação Financeira e sua aplicabilidade em situações - problema por meio da 

Modelagem Matemática. 

 

Objetivos das atividades de Modelagem Matemática 

Resolver situações-problema reais fazendo uso de conteúdos da matemática na 

área de Educação Financeira. 

Proporcionar aos alunos a oportunidade de reconhecer a importância da Matemática 

Financeira para a vida na  sociedade. 

Mostrar a importância da Educação Financeira e a sua relação no dia a dia e o 



Currículo Escolar. 

Familiarizar os alunos com o desenvolvimento de atividades de modelagem 

matemática. 

 

PRIMEIRO MOMENTO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

No primeiro momento os alunos, inicialmente, assistirão dois vídeos sobre 

Educação Financeira. O primeiro, acessado no endereço  

http://www.youtube.com/watch?v =vVe-oNzbDdM em 24/11/14 com duração de 

4minutos e trinta segundos. O segundo acessado em 

http://www.youtube.com/watch?v=UVKwrnqvt3Y também em 24/11/14 com duração 

de 4 minutos e quarenta segundos. A seguir serão desenvolvidas as atividades. 

 

Atividade 1  

Esta atividade inicia com a leitura e discussão de um texto sobre a instituição 

da  “Cesta Básica” de acordo com o Decreto Lei nº 399, e  também como foi criado o 

Salário Mínimo e como é feito o “Cálculo do Custo Mensal da Cesta Básica 

Nacional, conforme mostra o quadro 1. 

 
Quadro 1: Texto discutido com os alunos no início da atividade 

Cesta básica  é o nome dado a um conjunto formado por produtos utilizados por 
uma família  durante um mês. Em geral é formada por gêneros alimentícios, produtos de 
higiene  pessoal e limpeza.  

Para determinar o custo da cesta básica é feito uma  pesquisa  nas principais 
capitais do Brasil com acompanhamento mensal na evolução de preços dos 13 produtos de 
alimentação e também do gasto que a pessoa terá para comprar esses produtos. Nessa 
pesquisa também são calculadas quantas horas de trabalho serão necessárias para uma 
pessoa que ganha salário mínimo possa adquirir esses bens. O salário mínimo necessário 
para suprir as necessidades básicas é feito baseado no custo mensal com alimentação 
obtido através da pesquisa  sobre a cesta básica. Esses dados são divulgados mensalmente 
pelo DIEESE (Departamento Intersindical de Estatística e Estudos Socioeconômicos) um 
órgão que luta para defender o poder aquisitivo, principalmente do trabalhador que ganha 
salário mínimo. 

A constituição, promulgada em 5 de outubro de 1988, define o salário mínimo como 
aquele "fixado em lei”, nacionalmente unificado, capaz de atender às necessidades vitais 
básicas (do trabalhador) e às de sua família com moradia, alimentação, educação, saúde, 
lazer, vestuário, higiene, transporte e previdência social, com reajustes periódicos que lhe 
preservem o poder aquisitivo, (Constituição Federativa do Brasil, art. 7º - IV). Para calcular o 
Salário Mínimo Necessário, o DIEESE considera o preceito constitucional de que o salário 
mínimo deve atender às necessidades básicas do trabalhador e de sua família e que é único 
para todo o país. Usa como base também o Decreto lei 399, que estabelece que o gasto 
com alimentação de um trabalhador adulto não pode ser inferior ao custo da Cesta Básica 
Nacional. A família considerada para o cálculo é composta por 2 adultos e 2 crianças, que 
por hipótese, consomem como 1 adulto. Utilizando-se o custo da maior cesta, dentre as 16 
capitais que pesquisam a Cesta Básica Nacional, e multiplicando-se por 3, obtém-se o gasto 

http://www.youtube.com/watch?v=vVe-oNzbDdM
http://www.youtube.com/watch?v=vVe-oNzbDdM
http://www.youtube.com/watch?v=UVKwrnqvt3Y


alimentar de uma família. A Pesquisa de Orçamento Familiar (POF), realizada pelo Dieese, 
no município de São Paulo em 94/95 demonstra que a alimentação representa 35,71% das 
despesas das famílias. Comparando-se o custo familiar da alimentação (a maior ração 
multiplicada por 3), com a parcela orçamentária das famílias de baixa renda (35,71%), pode-
se inferir o orçamento total, capaz de suprir também, as demais despesas como habitação, 
vestuário, transporte e outras.  

Desta forma, para se resumir o cálculo do Salário Mínimo Necessário para suprir as 
necessidades vitais básicas do trabalhador podemos fazer conforme segue. 
 
Sejam: 
CFA = Custo Familiar de Alimentação; 
X= salário mínimo necessário para suprir as necessidades. 
 
Sabemos que:  
 
CFA = 35,71% de X 
 

Assim: 3571,0
X

CFA
 e então XCFA 3571,0   ou 

3571,0

CFA
X  

 
Também temos que CFA = 3CC, onde CC é o custo da cesta básica de maior valor. 
 
Assim, se considerarmos o salário mínimo de R$724,00 no ano de 2014, tomando como 
base o mês de agosto/14, podemos concluir que o salário mínimo deveria ser de  
R$2861,55, visto que a cesta básica de maior custo foi a de Santa Catarina no valor de 
R$340,62. 
 
De fato:  
CFA=3CC.  
 
Assim CFA= 3x 340,62 = 1021,86 
 
CFA=1.021,86 
 

Assim
3571,0

86,1021
X  Ou seja 2861,55X  

 
O salário mínimo necessário, calculado mensalmente como uma estimativa do que 

deveria ser o salário mínimo vigente é, também, um instrumento utilizado pelos sindicatos 
de trabalhadores para denunciar o descumprimento do preceito constitucional que 
estabelece as bases para a determinação da menor remuneração que vigora no país.  

Fonte: http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf.acesso em 19/11/14) 
 

Na atividade também são usadas as informações relativas ao consumo 

mensal de produtos por pessoa, indicadas para as provisões mínimas estipuladas 

pelo Decreto Lei nº 399 para o sustento de um trabalhador em idade adulta por 

região do Brasil conforme mostra o Quadro 2. 

 

  

http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf.acesso%20em%2019/11/14


Quadro 2: Informações sobre o consumo 
Alimentos Quantidade mensal necessária por pessoa  por região 

R 1 R 2 R 3 Nacional 

Carne    6,0 kg 4,5 kg 6,6 kg 6,0 Kg 

Leite 7,5 l 6,0 l 7,5 l 5,0 L 

Feijão      4,5 kg 4,5 kg 4,5 kg 4,5 K 

Arroz 3,0 kg 3,6  kg 3,0 kg 3 Kg 

Farinha 1,5 kg 3,0 kg 1,5 kg 1,5 Kg 

Batata 6,0 kg -   6,0 kg 6 Kg 

Legumes (Tomate) 9,0 kg 12,0 kg 9,0 kg 9 Kg 

Pão Francês 6,0 kg 6,0 kg 6,0 kg 6 Kg 

Café Em Pó 600 g 300 g 600g 6 00 g 

Frutas (Banana) 90 un. 90 un. 90 un. 90 un. 

Açúcar    3,0kg 3,0 kg 3,0 kg 3 Kg 

Banha/Óleo 750 g 750 g 900 g 1,5 kg  

Manteiga 750 g 750 g 750 g 750g 

Fonte: http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf acesso em 28/01/15. 

 

As regiões são compostas pelos estados conforme segue:  

Região 1: SP, MG, ES, RJ, GO e DF. 

Região 2: PE, BA, CE, RN, AL, SE, AM, PA, PI, TO, AC, PB, RO, AP, RR e MA. 

Região 3: PR, SC, RS, MT e MS. 

Nacional: Cesta normal  média para a massa trabalhadora em atividades diversas e 

para todo o território nacional. 

Considerando estas informações sobre salário mínimo e sobre quantidade 

necessária de alimentos, será definido um problema a investigar. O primeiro 

problema será determinar o gasto mensal de uma família constituída por dois 

adultos e duas crianças, bem como o percentual do salário mínimo que isso 

representa.  

 

 

Problema  

Qual percentual do salário mínimo que fica comprometido com a compra de uma cesta 

básica para uma família constituída por dois adultos e duas crianças?  

 

http://www.dieese.org.br/metodologia/metodologiaCestaBasica.pdf%20acesso%20em%2028/01/15


Hipóteses: (dados do problema) 

1) Salário de março de 2015. 

2) Dois adultos e duas crianças consomem como 3 adultos. 

3) Preço dos alimentos indicados na 3ª coluna do quadro 2. 

Para determinar os preços: 

a) os alunos em grupos farão uma pesquisa de preços dos produtos do quadro 2 em 

três supermercados da cidade construindo dados conforme  tabela a seguir. 

 

Alimentos  Preço 
p/kg 

Consumo 
por 
pessoa 

Consumo 
de três 
pessoas 

Preço total 

p/pessoa por três pessoas 

Carne         

Leite      

Feijão           

Arroz      

Farinha      

Batata      

Legumes  (tomate)      

Pão Francês      

Café Em Pó      

Frutas (Banana)      

Açúcar         

Banha/Óleo       

Manteiga       

Gasto total para três pessoas: (soma de todos os valores da última coluna da tabela) 

 
 
 

Depois de preenchida esta tabela e determinado o valor total das despesas, os 

alunos irão determinar o percentual do salário mínimo que este valor representa. De 

acordo com as normas estabelecida pelo DIEESE serão calculados todos os valores 

necessários para  ver qual seria o salário mínimo ideal para esta família. 

 

 

Atividade 2  

Esta atividade inicia com a leitura e discussão do texto apresentado no Quadro 3.  

 



Quadro 3: Informações para a atividade 2 

Para atrair clientes, as lojas utilizam meios para chamar a atenção, normalmente com as 
conhecidas promoções e utilizam os termos à  vista e a prazo  de forma a conquistar o 
cliente. Pois nenhuma loja fornece o seu produto para não ter lucro, a vantagem sempre vai 
ser do lojista,  no caso do cliente, a melhor opção geralmente é comprar à vista, já para a 
loja sempre é mais rentável quando o cliente compra à prazo, pois a compra parcelada gera 
juros e a empresa ganha com isso por meio do financiamento que o cliente faz.    
Para comprar uma mercadoria com preço bom é necessário estar  atento às condições 
ofertadas. Hoje há muitas opções de compras e formas de pagamentos, mas é necessário 
ter uma decisão sobre o que é melhor na hora da compra, para não ser pego de surpresa 
com essa tomada de decisão. Na hora de decidir se é mais vantajoso adquirir o produto à 
vista ou a prazo é preciso conhecer conceitos como desconto, taxa de juros, juros simples, 
juros compostos, prazos, carência, porcentagem e outros mais relacionados com o assunto 
em questão. É isto que vamos aprender com as atividades a seguir. 
 
Fonte: Elaborado pela autora 
 
 

Problema 1: 

Na loja X você pretende comprar um rádio cujo valor é R$699,00. No entanto, você 

tem R$500,00 para dar de entrada. Você decide pedir um desconto para pagamento 

à vista e acaba ganhando um desconto de 30%. Você conseguirá pagar o rádio com 

o dinheiro que já tem ou faltará dinheiro para isso? Se faltar, quanto faltará? Se 

conseguir pagar com o dinheiro que tem, sobrará quanto? 

Resolução:  

Preço do produto  =   R$699,00                              

Desconto da loja    30% = 30/100= 0,3      

R$699,00 x 0,3 =  R$209,70(desconto) 

R$699,00 – R$209,70 =R$489,30         

R$500,00 – R$489,30 = R$10,70                     

      

Para o pagamento à vista com desconto, o rádio sairá por R$489,30 . Isso significa 

que o dinheiro que tenho é suficiente para pagar o rádio e que ainda me sobrará a 

quantia de R$10,70. 

 

Na situação acima é possível identificar o conceito de Desconto. 

Desconto é o abatimento dado ao valor de um produto, geralmente negociado para 

pagamento do produto à vista, ou seja, para pagamento integral do produto no ato 

da compra do mesmo. 

 



Problema 2: 

Uma loja coloca em folhetins de propaganda a seguinte informação: 

 

 

Televisão: R$900,00 

3 x iguais sem juros. 

(uma entrada + 2) 

a vista, desconto de 5%. 

 

Porcentagem:  

Ao entrarmos em lojas, supermercados, shopping center, ao ler revistas, jornais, ver 

noticiários na TV, nos deparamos sempre com os termos: promoção, desconto, 

liquidação e outros termos relacionados com a porcentagem.  

A porcentagem é o estudo da matemática financeira que é mais utilizado no dia a dia 

das pessoas. Porcentagem  significa   por “cento”, “a cada centena”. A expressão 

por cento surgiu nas principais obras dos matemáticos italianos do século XV.  O 

símbolo % (por cento) surgiu como uma forma de escrever a abreviatura de “cento” 

que se empregava nas operações mercantis da época e ainda  são muito utilizadas 

em situações cotidianas financeiras e comerciais, tais como: cálculos sobre juros, 

descontos, acréscimos e  em situações diversas na vida do ser humano. 

Representação  

Porcentagem (ou percentagem) é qualquer razão a/b,  onde o número b é igual a 

100.Toda fração com denominador 100 representa uma porcentagem 

Os números percentuais costumam ser representados de três maneiras: 

- forma de fração centesimal, onde o denominador é igual a 100. 

- percentual: usando símbolo da porcentagem (%). 

- forma de número decimal. 

 

O símbolo "%" é lido como "por cento". "5%" lê-se "5 por cento". "25%" lê-se 

"25 por cento". 

O símbolo "%" significa centésimos, assim "5%" é uma outra forma de se 

escrever 0,05,  ou  por exemplo. 

 



Veja as seguintes razões   50  ,     25  ,    20 ,    100,  17 ,     47 
                                           100     100     100     100   100    100 
 
Podemos representá-las na sua forma decimal por: 
0,5 ou 0,50, 0,25, 0,20,  1,00, 0,17, 0,47 
 
E também na sua forma de porcentagens por: 
50%,  25%,  20%,  100%, 47% 
 
Neste caso determine: 

1) Qual é o preço da televisão para pagamento à vista? 

Preço do produto R$900,00  

Desconto de 5% = 5/100 = 0,05 

R$900,00 x 0,05 = R$45,00 (desconto)  

R$900,00 – R$45,00 = R$855,00 ou R$900,00 x0,95 = R$855,00 

Para pagamento à vista o preço da mercadoria será de R$855,00. 

 

2) Suponha que o cliente compre o produto a prazo, ou seja, opte pelo pagamento 

de 3 parcelas de R$300,00. 

Então ele dá R$300,00 de entrada e “empresta” os R$600,00 a uma taxa de 5% ao 

mês para alguém. 

Resolução:  

Valor do produto R$900,00 menos R$300,00 de entrada = R$600,00 

Valor a ser aplicado a taxa de 5% ao mês: R$600,00  

Co = 600 

C 1 =  Co + Co x 0,05 

C 1 =  600 + (600 x 0,05) 

C 1 =  600 + 30  

C 1= 630,00 

C1 = 630,00 – ( 2ª parcela)   

C1 = 630,00 – 300,00 

C1= 330,00 

Segunda  parcela =  R$300,00  retirados da aplicação (630,00 – 600,00 = 330,00). 



Após pagar a segunda parcela de R$300,00,  continua emprestado a  taxa de 5% os 

R$300,00 mais os R$30,00 que rendeu  de juros, formando um novo capital de 

R$330,00. 

C2  = C1 +  C1.i 

C2  = C1 + 0,05 x C1  

C2  = C1 + (330 x 0,05) 

C2  = 330 +16,50 

C2= 346,50 

C2 = 346,50 – (3ª parcela) 

C2= 346,50 – 300,00 

C2 = R$46,50 

Após pagar a terceira parcela constata-se que o cliente  pagou as prestações e tem 

um saldo positivo de R$46,50.  

 

3) Faça uma comparação entre o pagamento à vista e o pagamento a prazo nessas 

condições. Qual o percentual da diferença entre o pagamento à vista conforme a 

proposta da loja  e a aplicação dos valores da prestação?  

 

Diferença do preço à vista e à prazo 

Preço a vista = 5% de desconto 

900,00 x 0,95= 855,00( preço a vista) 

Preço à prazo menos preço à vista 

R$900,00 – R$855,00 

Diferença= R$45,00 

 

Preço à vista menos o valor da entrada 

855,00 – 300,00(entrada) = 555,00 

Saldo = R$555,00 

 

Percentual de juros 

(45,00: 555,00 x 100) = 0,81081081 x 100 ≈ 8,11% 



Conforme a proposta da loja observa-se uma diferença nos percentuais quanto ao 

desconto: se for pagar à vista é de 5%, no entanto dando uma entrada de R$300,00 

e pagando mais duas parcelas de R$300,00 tem-se um percentual de 8,11% sobre 

as duas parcelas. 

 

Nesta atividade conclui-se que a pessoa pagando o produto em prestações, dando o 

valor da entrada e aplicando o restante dá uma vantagem de 8,11%, sobrando-lhe 

R$46,50.  

 

SEGUNDO MOMENTO DA MODELAGEM MATEMÁTICA 

O objetivo das atividades desse momento é discutir e distinguir juros simples e juros 

compostos. Atividades referem-se à “Aplicação em caderneta de poupança” e a 

compras parceladas. 

 

Vamos começar com o problema 1: 

Você pretende investir R$500,00 e resgatar o dinheiro 3 meses depois. Para isso, 

tem de decidir entre duas instituições financeiras que oferecem as condições 

destacadas abaixo. Em qual delas, resgatará uma quantia maior? Qual o valor que 

resgatará em cada instituição? 

 

Instituição Financeira 1 

Juros de 2% ao mês, calculado sempre sobre o valor inicial do investimento.  

 

Instituição Financeira 2 

Juros de 2% ao mês, calculado sobre o montante do mês anterior. 

Obs. Montante é o capital inicial (investimento inicial neste caso) acrescido de juros. 

Instituição Financeira 1 

Mês                        Capital                               Juros                        Total 

1    500,00                2% de 500,00 = 10,00                 510,00 

2                              500,00               2% de 500,00 = 10,00        520,00 

3                              500,00               2% de 500,00 = 10,00                    530,00 

 



C0=500             

Mês1 = C1 + 0,02 x Co 

C1 = 500 + (0,02 x 500) 

C1 = 510,00 

 

Mês 2 = C1 + 2(0,02 X 500) 

C2 = 500 + 2(10) 

C2 = 500 + 20 

C2 = 520,00 

 

Mês 3 

C3= C2 + 3(0,02 XC0) 

C3 = 520,00 + 3(10) 

C3 = 520,00 + 10,00 

C3 = 530,00 

 

Valor inicial + taxa de juros x Valor inicial 

 

Na Instituição A  será resgatado uma quantia de R$530,00 ao final do 3º mês de 

aplicação. 

 

Instituição Financeira 2 

Mês                   Capital                                  Juros                        Total 

1                        500,00              2% de 500,00 = 10,00                    510,00 

2                        510,00              2% de 510,00 = 10,20                     520,20 

3                        520,20              2% de 520,00 =  10,40                    530,60  

 

C0= 500,00 

C1 =  Co + Co x 0,02 

C1 = 500 + (500 x 0,02) 

C1 =  500 (1+0,02)  

C1= 500 x 1,02  



C1= 510,00 

 

C2  = C1 +  C1.i 

C2  = C1 + 0,02 xC1  

C2  = C1(1+0,02) 

C2  = (500x(1+0,02)(1+0,02) 

C2= 500 x (1,02)2 

C2= 500 x 1,0404  

C2 = 520,20 

 

C3 = C2 + C2.i  

C3 = C2  + 0,02.x C2 

C3 = [(500(1+0,02)2 (1+0,02)] 

C3 = 500x(1+0,02)3  

C3 =  500 x 1,061208 

C3= 530,60 

 

Resposta 

Na Instituição 2 resgatará R$530,60 após os 3 meses de aplicação, enquanto na 

Instituição 1 será resgatado R$530,00.  

 

Vê-se que é mais rentável investir na Instituição 2, percebe-se uma  diferença 

pequena devido ser um valor baixo e a aplicação em apenas 3 meses, mas quando 

o valor investido é maior, fica mais visível  essa diferença. 

 

Definições: 

Na situação acima temos o conceito de JUROS, que representam uma 

compensação em dinheiro, pelo uso de um capital financeiro, em um determinado 

intervalo de tempo.  

 



Na Instituição Financeira 1 percebe-se o conceito de juros simples. 

JUROS SIMPLES: é o juro que incide apenas sobre o valor principal, não incidirão 

novos juros sobre o montante de cada período. Chamamos de valor principal, o valor 

inicial antes de acrescentarmos os juros.   

 

Na instituição financeira 2, temos o conceito de juros compostos. 

JUROS COMPOSTOS:  após cada período de tempo, os juros gerados são 

incorporados ao capital do inicio do período, a partir do qual incidirão novos juros no 

período seguinte, são chamados  juros compostos ou juros sobre juros. 

 

 

Atividade  3 

Caderneta de poupança 

Esta atividade inicia com a leitura e discussão de um texto sobre algumas 

vantagens e desvantagens da poupança e dicas de como poupar dinheiro. Os 

alunos terão acesso a uma tabela com as taxas de rendimento da poupança do 

primeiro e segundo semestre de 2014. Em seguida serão apresentados dois vídeos 

com a fala de um economista sobre situação financeira que se encontra em 

http://seuguiadeinvestimentos.com.br/dicas-de-como-poupar-dinheiro/ acesso em 

20/11/14 e http://seuguiadeinvestimentos.com.br/dicas-de-como-poupar-dinheiro/ 

acesso em 20/11/14. O quadro 3 apresenta algumas das informações do vídeo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://seuguiadeinvestimentos.com.br/dicas-de-como-poupar-dinheiro/
http://seuguiadeinvestimentos.com.br/dicas-de-como-poupar-dinheiro/


Quadro 3: informações sobre caderneta de poupança 

Independente de quanto uma pessoa ganha, guardar um dinheiro extra é sempre 

recomendável,  para ter uma reserva em momentos inesperados. A caderneta  de 

poupança é um investimento que como qualquer outro oferece alguns riscos, mas também 

oferece vantagens. Mas ainda a Caderneta de Poupança é um investimento que poderá 

fazer render o seu dinheiro  aliando baixo risco com rentabilidade. 

No dia a dia  vários economistas deixam dicas de como economizar e saber aproveitar  

bem o dinheiro ganho. Nos dias atuais há muita facilidade de crédito, as pessoas não estão 

pensando muito para fazer contas e acabam se endividando, Segundo Reinaldo Domingos, 

presidente da DSOP Educação Financeira, “o brasileiro compra primeiro para depois tentar 

pagar e muitas vezes tem dificuldade em poupar sem nenhum objetivo”, e Marcos Silvestre, 

especialista em Planejamento Financeiro, sugere: “ pegar o valor do sonho”, seja ele qual 

for,  (uma casa, um carro, uma viagem)   dividir  pelo total de meses que falta para realizar 

esse sonho  e ir guardando esse valor todo mês. 

Segundo os economistas, o ser humano precisa seguir alguns passos para ter um controle 

sobre suas finanças, tais como: sempre ter algum objetivo para poder economizar; ter em 

mente quanto precisa guardar; evitar comprar por impulso; ganhar primeiro para depois 

gastar; procurar comprar sempre à vista; pedir desconto nas compras; guardar pelo menos 

10% do que ganha; não abusar do cartão de crédito; ter um cuidado especial com as 

despesas fixas; usar sempre a liquidação em seu favor; ao ir ao supermercado já ter 

anotado o que precisa; decidir se vai usar  telefone fixo ou celular; se cuidar; mas não 

abusar do bolso; procurar lazer de graça ou mais barato. 

Vídeo sobre o assunto:  http://seuguiadeinvestimentos.com.br/como-economizar-dinheiro/acesso  em 20/11/14 

 

CADERNETA  DE POUPANÇ A - ÍNDICES    MENSAIS- 2014 
 JAN FEV MAR ABR MAI JUN JUL AGO SET OUT NOV DEZ 

2014  
0,5496 

 
0,6132 

 
0,5540 

 
0,5267 

 
0,5461 

 
0,5607 

 
0,5467 

 
0,6059 

 
0,5605 

 
0,5877 

 
0,6043 

 
0,5485 

ACUMU-
LADO 

 
0,5496 

 
1,1661 

 
1,7266 

 
2,2624 

 
2,8208 

 
3,3973 

 
3,9626 

 
4,5925 

 
5,1788 

 
5,7969 

 
6,4362 

 
7,0200 

2012-MP 
567/12 

 
0,5496 

 
0,6132 

 
0,5540 

 
0,5267 

 
0,5461 

 
0,5607 

 
0,5467 

 
0,6059 

 
0,5605 

 
0,5877 

 
0,6043 

 
0,5485 

ACU.-MP 
567/12           

 
0,5496 

 
1,1661 

 
1,7266 

 
2,2624 

 
2,8208 

 
3,3973 

 
3,9627 

 
4,5925 

 
5,1788 

 
5,7969 

 
5,4362 

 
7,0200 

http://www.portalbrasil.net/poupanca_mensal.htm  acesso em 10/04/15 

A partir dessas  informações foram definido os problemas a seguir:  

 

Problema 1: 

http://seuguiadeinvestimentos.com.br/como-economizar-dinheiro/acesso
http://www.portalbrasil.net/poupanca_mensal.htm


Considere uma caderneta de poupança inicialmente com o valor R$ 1000,00 que 

acumula juros de 0,6059% ao mês.  

a) Encontre o modelo matemático que determina o  montante em cada mês. 

b) Qual será  o montante  final dessa aplicação  depois de seis meses?  

 

Hipóteses: 

1) A taxa de juros no período é de 0,6059% ou  006059,0
100

6059,0
 

2) Não haverão retiradas e depósitos durante um período de 06 meses.  
 

Sejam as variáveis: 
Cn é o Capital no final do mês n; 
Co = Capital inicial 
n é o tempo em meses. 
i= taxa de juros  

a)Resolução:  

C0 = 1000 

C1 =  Co + C0x 0,006050 

C1 =  1.000 x (1000 x 0,006059) 

C1 =  1.000 (1+0,006059)  

 

C2  = C1 +  C1.i 

C2  = C1 + 0,006059xC1  

C2  = C1(1+0,006059) 

C2  = (1.000x(1+0,006059)(1+0,006059) 

C2= 1.000 x (1,006059)2 

 

C3 = C2 + C2.i  

C3 = C2  + 0,006059.x C2 

C3 = [(1.000(1+o,006059)2 (1+0,006059)] 



C3 = 1000x(1+0,006059)3  

C4 = C3 x  C3. i 

C4= C3 x 0,006059 xC3 

C4=[1000(1+0,006059)3 (1+0,006059)] 

C4=1000(1+ 0,006059)4 

 

C5 = C4  x C4. i 

C5 =C4 x 0,006059C4 

C5=[1000 (1+0,006059)4 (1+0,006059)] 

C5=1.000(1+0,006059)5 

 

C6 = C5  + C5.x i 

C6 = C5 + 0,006059 x C5 

C6 =[1000(1 + 0,006059)5(1 + 0,006059)] 

C6 =1000x(1+0,006059)6 

C6= 1.000,00 x 1,036909141 

C6= 1.036,91 

Resposta: No final de 06 meses a pessoa terá R$1.036,91.   

Nas aplicações em caderneta de poupança sempre é pago o juro composto. 

Vejamos, entretanto como seria o cálculo se fosse usado juros simples.  

Juros Simples 

J1 = Co x i → J1 = 1.000,00 x 0,006059 = 6,06 = 1.006,06  

J2 = C x i →   J2 = 1.000,00 x 0,006059 =  6,0,6= 1.012,12 

J3= C x i →   J3  = 1.000,00 x 0,006059 =  6,06 = 1.018,18 

J4= C x i →   J4  = 1.000,00 x  0,006059 = 6,06 = 1.024,24 

J5= C x i →   J5  = 1.000,00 x  0,006059 = 6,06 = 1.030,30 

J6 = C x i →  J6  =  1.000,00 x 0,006059 = 6,06 = 1.036,36 

J= J1 + J2 + J3+ + J4 + J5 + J6 = 36,36  



O montante depois de seis meses nesse caso é: 

M = Cn + J 

M = 1.000,00 + 36,36 

M=1036,36 

 

Uma comparação entre juros simples e juros compostos pode ser observado na 

tabela a seguir. 

Mês Capital inicial Juros compostos 

(R$) 

Mês Capital Inicial Juros Simples 

(R$) 

1 1.000,00                      6,06              1 1.000,00              6,06              

2 1.006,06  6,10 2 1.000,00 6,06 

3 1.012,16                      6,13              3 1.000,00 6,06 

4 1.018,29  6,17 4 1.000,00 6,06 

5 1.024,46  6,21 5 1.000,00 6,06 

6 1,030,67  6,24 6 1.000,00 6,06 

 Total 36,91  Total 36,36 

 

Nessa atividade vimos o Capital inicial de R$1.000,00 aplicado nos sistemas de 

juros simples e Juros compostos. O montante ao final do período nos dois casos 

são: No sistema de  Juros simples  é de R$1.036,36, já no sistema de juros 

compostos é de R$1.036,91. Observe que a diferença é pouca devido ao período de 

tempo ser pouco, quanto mais tempo ficar aplicado, maior será a diferença. 

  

Atividade 4-  

Vamos “simular” a compra de uma máquina de lavar roupas em duas lojas 

diferentes.  

 

Plano de pagamento da loja A: Em três vezes com juros simples de 3% ao mês. 

Plano de pagamento da loja B: Em três vezes com juros compostos de 3% ao 

mês. 

 

Sabendo que o valor a vista da mercadoria é R$ 799,00 qual será a melhor forma de 

pagamento, com juros simples ou com juros compostos? 

 



No plano de pagamento da loja A ocorre a aplicação de juros simples, ou seja, 

quando em cada período de tempo o juro gerado é constante e é calculado somente 

sobre o capital inicial, sendo que o capital inicial é considerado o valor inicial da 

máquina de lavar. Utilizando este conceito, o valor final da mercadoria no 1º plano 

de pagamento da loja A será:  

 

1º mês –  M1 = 799,00 + 0,03.799,00 = 822,97  

2º mês –  M2 = 822,97 + 0,03.799,00 = 846,94 

3º mês – M3 = 846,94 + 0,03.799,00 = 870,91 

 

Aplicando juros simples temos que o valor final da mercadoria será R$ 870,91. 

No plano de pagamento da loja B ocorre a aplicação de juros compostos, ou seja, 

quando após cada período de tempo, os juros gerados são incorporados ao capital 

do início do período, a partir do qual incidirão novos juros no período seguinte, 

proporcionando o que chamamos “juros sobre juros” ou “juros compostos”.  

Utilizando este conceito, o valor final da mercadoria no plano de pagamento da loja 

B será:   

Verificando qual o valor final da mercadoria neste plano, temos 

 

1º mês  –  M1 = 799,00 + 0,03.799,00 = 822,97  

2º mês –   M2 = 822,97 + 0,03.822,97 = 847,66 

3º mês –   M3 = 847,66 +  0,03.847,66 = 873,09 

 

Aplicando juros compostos temos que o valor final da mercadoria será R$ 873,09. 

Portanto, a melhor forma de pagamento é com Juros simples.  

Atividade 5 

Vamos supor que uma loja ofereça duas formas de pagamento para a máquina de 

lavar: a primeira remete ao custo da máquina de R$ 799,00 em 12 prestações com 

juros de 2% ao mês, e a segunda em 12 prestações, mas com juros de 24% ao ano. 

Qual será a melhor opção de taxa a ser escolhida? 

 

1- Taxa de 2% ao mês 

Como o valor é aplicado à juros compostos podemos utilizar a equação já 

calculada para  o valor do montante, ou seja,   



 M= C(1+i)n  

 

Temos que o capital inicial (C) é R$ 799,00, a taxa  (i) = 0,02 e o tempo (n) = 

12 meses, logo 

M= 799,00(1+0,02)12 

M= 799,00(1,02)12 = 799,00. 1,26824 

M= 1013,32 

Assim, o valor final do produto após 12 meses sobre taxa de 2% a.m. é de  

R$= 1013,32. 

 

2-Taxa de 24% ao ano 

 

Utilizando novamente a equação já calculada para o valor do montante, 

M= C(1+i)n 

temos que o capital inicial (C) é R$ 799,00, a taxa  (i) = 0,24 e o tempo (n) = 1 

ano 

                                            M=799,00(1+0,24)1 

                                            M=799,00(1,24)1 = 799,00 .1,24  

                                            M=990,76 

Assim, o valor final do produto após 1 ano sobre taxa de 24% a.a. é de R$ 

990,76. 

 

Portanto a melhor escolha para o comprador é o plano anual, ou seja, com taxa 

de 24% ao ano.  

 

Atividade 6 

Outro conceito bastante utilizado no dia a dia é o de amortização,  que é o processo 

de pagamento de uma dívida por meio de pagamentos periódicos, para tal, o valor 

total do capital empregado na operação é separado em parcelas que podem ter o 

mesmo valor ou não, as quais são chamadas amortizações e correspondem a um 

dos elementos utilizados no cálculo de cada prestação a ser paga.  

Normalmente utilizamos este conceito quando emprestamos dinheiro para algum 

fim. Vamos simular a compra da máquina de lavar pelo sistema de amortização 

constante, SAC. Mas o que quer dizer “sistema de amortização SAC”? 



O SAC se trata de um sistema de amortizações constantes, em que para obter o 

valor de cada uma delas, basta dividir o valor total do capital empregado na 

operação financeira pela quantidade de períodos que levará para a quitação do 

empréstimo. 

 

No caso da compra da máquina de lavar, suponha que seja e é necessário fazer um 

empréstimo de R$ 500,00 a serem pagos em 5 meses. 

Pelo sistema SAC, inicialmente dividimos 500 por 5, obtendo 100 reais – que é o 

valor de cada amortização e não o de cada prestação. 

Para obter o valor da prestação, calcula-se, ainda, os juros que incidirão sobre cada 

parcela, os quais serão somados às amortizações e calculados sempre em cima do 

saldo devedor. Tomando uma taxa de juros de 10% ao mês, podemos organizar 

uma tabela para verificar os valores dos juros cobrados, bem como de cada parcela. 

Divida Amortização Juros da Parcela Parcela 

R$ 500,00 R$ 100,00 R$ 50,00 R$ 150,00 

R$ 400,00 R$ 100,00 R$ 40,00 R$ 140,00 

R$ 300,00 R$ 100,00 R$ 30,00 R$ 130,00 

R$ 200,00 R$ 100,00 R$ 20,00 R$ 120,00 

R$ 100,00 R$ 100,00 R$ 10,00 R$ 110,00 

 

Finalmente, o valor final pago pelo empréstimo será de R$150,00 + R$140,00 + 

R$130,00 + R$120,00 + R$110,00 = R$650,00. 

 

Veja que no SAC as amortizações são constantes e os juros e as parcelas são 

decrescentes. O valor pago pela máquina de lavar com este empréstimo, seria 

R$ 299,00 (valor da entrada considerando R$ 799,00 como o preço da mercadoria) 

+ R$ 650,00 (emprestado) = R$ 949,00. 

 

ATIVIDADES DO TERCEIRO MOMENTO             

Para as atividades do terceiro momento os alunos serão distribuídos em  grupos de 

três ou quatro alunos e deverão desenvolver atividades de modelagem matemática a 

partir de um tema escolhido por eles, o qual irão investigar para definir uma situação 

problema e serão responsáveis pela apresentação da resolução do mesmo. O 



professor nesse momento é o orientador na organização dos dados e resolução do 

problema. 

             As atividades  apresentadas estão distribuídas em 32 horas/aula, e serão 

implementadas no segundo semestre de 2015. 
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