Aula 4 | Porcentagem

Meta da aula
• Apresentar o conceito de porcentagem, seu cálculo, suas propriedades e aplicações.

Objetivos da aula
Ao final desta aula, você deverá ser capaz de:
1. representar a porcentagem em formato de taxa;
2. representar a porcentagem em formato decimal;
3. calcular a taxa de porcentagem correspondente a um determinado número;
4. calcular porcentagens com o uso da fórmula.

Isso dá Ibope?
Durante a época de eleição, você está acostumado a ver em todos os telejornais as pesquisas feitas sobre a aceitação dos candidatos aos principais
cargos políticos: o famoso Ibope! Estas pesquisas, que geralmente começam
a ser feitas seis meses antes das eleições, mostram sempre números percentuais, que representam as parcelas dos eleitores que pretendem votar em
cada candidato.
É comum ver que no início das pesquisas os candidatos estão com
determinadas porcentagens de votos que vão mudando quanto mais se
aproxima da data da votação.
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Svilen Milev
Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1083425

Rodrigo Vieira

Você pode perceber que quanto maior for a porcentagem de votos de um
candidato, maiores serão suas chances de se eleger, e quanto menor for sua
porcentagem, menores serão suas chances de conseguir entrar no cargo
disputado.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/171561

Essas pesquisas são feitas para que a população tenha uma previsão de qual
será o resultado das eleições. Elas são feitas somente com uma parcela do
total da população e não, com ela toda, ou seja, uma porcentagem dela.
Estes números não são baseados na população inteira, pois é quase impossível se fazer uma pesquisa na qual  todos sejam entrevistados, sem exceção.
Viu como tudo gira em torno de porcentagens?
Nesta aula, você vai entender o que significam esses números, como fazemos para calculá-los, e ver algumas situações muito comuns em que podemos utilizar essa relação.
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Você sabe o que é porcentagem?
Porcentagem pode ser definida como uma fração na qual o denominador é
igual a 100. Ela expressa uma razão entre um número qualquer e o número
100, por isto usa-se o termo por cento, ou seja, dividido por 100.

Svilen Milev

O símbolo da porcentagem é o %. Em alguns livros, você pode encontrar
também a palavra percentagem, que é sinônimo de porcentagem.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1290133

Figura 4.1: No começo, a porcentagem era representada sem a utilização de um símbolo. Com o uso crescente da porcentagem pelo comércio, as formas de representação foram mudando até chegar ao famoso símbolo que conhecemos.

As duas faces da moeda: representando a porcentagem
Como dito anteriormente, a porcentagem pode ser considerada uma razão
cujo denominador é 100, correto?
Portanto, se a porcentagem apresenta-se desta forma, podemos simplesmente simplificar esta fração e colocá-la na forma decimal. Veja os dois
exemplos a seguir:
a) 25% =

25
25
→
=
0,25
100 100

logo, 0,25 é igual a 25%
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b) 50% =

50
50
→
=
0,50
100 100

logo, 0,50 é igual a 50%
O formato mais frequente em que encontramos as porcentagens, com o uso
do símbolo %, é chamado de taxa de porcentagem.
Veja os exemplos:
a) Escreva a razão 6 em forma de taxa percentual
8
6
x
600
=
→ x=
→ x= 75%
8 100
8

400
b) Coloque a razão 4= sobx forma
→ x= de taxa→percentual
x= 80%
5 100
5

Maria Li

4
x
400
=
→ x=
→ x= 80%
5 100
5

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1279470

Figura 4.2: Assim como uma moeda tem dois lados diferentes, mas que representam
a mesma quantia, a porcentagem pode ser escrita de duas formas (taxa percentual e
na forma decimal), mas que se referem ao mesmo valor.
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Atividade 1
Atende aos Objetivos 1 e 2
a) Escreva a porcentagem 45% na sua forma decimal.

b) Escreva a razão 24/30 na forma de taxa percentual.

Cálculo da taxa de porcentagem
Para o cálculo da taxa de porcentagem, você pode usar o método da regra
de três simples.

Rob Owen-Wahl

Suponha que você tenha dois valores A e B, sendo que A corresponde a
uma parte do valor B. Para ficar fácil de entender, imagine uma laranja. B é
a laranja e A é um pedaço (ou vários) desta laranja.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1097246

Figura 4.3: A laranja inteira é o valor B (100%), a sua fatia é o valor A (uma parte dela).
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Como B é o valor inteiro, ele é considerado 100%. A é a parte (porcentagem) do valor de B que você quer descobrir, que vamos representar com a
letra C. Veja como fica esta representação a seguir:
A
C
=
B 100%
Cem por cento (100%) sempre estará relacionado ao valor inteiro por uma
razão conceitual. Como você já aprendeu nesta aula, a porcentagem é uma
razão de um valor qualquer sobre o número 100; logo, 100% será uma fração em que o numerador será igual ao denominador, gerando um resultado
igual a 1, o que é o mesmo que um inteiro.
100%
=

100
= 1
100

Veja no exemplo a seguir como aplicar esse cálculo:

Carrar

Joaquim tem um carro com motor flex (aquele que se pode abastecer com
álcool e/ou gasolina). No tanque, há uma mistura de álcool e gasolina, num
total de 65 litros. Ele sabe que na última vez que encheu o tanque colocou 39
litros de álcool. Quantos por cento do tanque de Joaquim estão com álcool?

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1093997

Nesta situação, o valor de A será a quantidade de álcool no motor (39L). O
valor de B é a quantidade total de combustível (álcool + gasolina), 65L. O
valor de C será a porcentagem que Joaquim deseja saber.
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Vamos montar a razão?
A
C
39ι
C
=
→
=
∴
B 100
65ι 100%
65 × C = 39 × 100%
=
C

3.900%
=
→ C 60%
65

David Siqueira

Portanto, 60% do tanque de Joaquim estão cheios de álcool.

Veja mais alguns
casos de uso da
porcentagem

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/1229548

Exemplo 1:
Maria está com uma mistura de 96kg de metais que contém 14,4kg de
cobre. Ela precisa saber quantos por cento de cobre existem nesta mistura.
O primeiro passo é montar a regra de três:
14,4
x
=
96
100%
Depois, solucionar a equação:
96x
= 1.440 →=
x

1.440
→=
x 15%
96

Portanto, a porcentagem de cobre que há na mistura é de 15%.
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Exemplo 2:
Milhares de casos de dengue são registrados em todo o Brasil, anualmente.
Em uma cidade no Norte de Minas Gerais, foram registrados 450 casos de
dengue em seus habitantes. Se a população da cidade é de 87.000 habitantes, qual a porcentagem de pessoas que tiveram dengue?
Como no exemplo anterior, 87.000 representam 100% da população
da cidade e 450 é o queremos saber em %; portanto, a razão fica da
seguinte forma:
450
x
=
87.000 100%
87.00x
= 45.000 =
→x

45.000
87.000

x = 0,51%
Ou seja, 450 pessoas de 87.000 habitantes representam 0,51% desta população.

Atividade 2
Atende aos Objetivos 2 e 3
O consumo de luvas de procedimento do Hospital Universitário é de 7.000
pares de luvas por mês. Sendo que 4,5% são utilizadas nas cirurgias, 3.185
pares são utilizados no pronto atendimento e o restante nas clínicas médicas. Calcule:
a) quantos pares de luvas são utilizados em cirurgias;
b) quantos por cento são utilizados no pronto atendimento;
c) qual o percentual de luvas de procedimentos é utilizado nas clínicas      
médicas.
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Atividade 3
Atende ao Objetivo 3
Em uma clínica, são necessários 120 pacotes de toalhas descartáveis por
mês, no entanto, a funcionária constatou que há apenas 10% da quantidade necessária. Quantos pacotes de toalhas faltam para completar os 120?

Atividade 4
Atende aos Objetivos 2 e 3
Numa policlínica foram realizadas 325 pequenas cirurgias no ano de 2009.
No mês de abril foram realizadas 65 pequenas cirurgias. Qual a taxa de
percentagem de pequenas cirurgias, em relação ao total do ano de 2009,
nesta policlínica?
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Atividade 5
Atende aos Objetivos 2 e 3
Em um centro de saúde, do total de funcionários 112 são do sexo feminino
e 168 são do sexo masculino. Calcule a porcentagem de cada sexo na forma
decimal.

Harry Fodor

Partes por mil

Fonte: http://www.sxc.hu/
photo/1278780

Você já ouviu falar que a salinidade dos oceanos é de aproximadamente 35‰ (trinta e cinco
por mil)? Mas o que isso significa? Assim como
a porcentagem (%) que significa uma razão com
o número 100, a permilagem (‰) indica uma razão com numerador igual a 1.000.  Logo, quando se diz que um oceano tem salinidade igual a
35‰, significa dizer que existem 35 partes de sal
para 1.000 partes de água.

Veja um exemplo de como calcular, com mais facilidade, as duas formas de
representação da porcentagem.
Exemplo:
No setor de nutrição de um hospital universitário, no mês de dezembro,
houve uma redução de 2 na produção de refeições. Calcule a taxa de por5
centagem desta redução e a apresente também na forma decimal.
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Solução:
Como você viu até aqui, qualquer razão pode ser expressa na forma de porcentagem, logo:
2
x
200
=
→ x=
→ x= 40%
5 100
5
Que na forma decimal é igual a:
40
= 0, 40
100
Mas se você fizer a conta direta vai observar que se pode chegar à forma
decimal da porcentagem sem que seja necessário montar a regra de três.
2
→ 2÷5 =
0,40
5
Agora, preste bastante atenção!
Se você pegar o resultado anterior (0,40) e multiplicar por 100, vai encontrar
o valor em porcentagem novamente:
0,40 x 100 = 40%
Logo, uma forma bem simples de se achar o percentual desejado é pegar o
valor da parte (o nosso antigo A, do início da aula) dividir pelo todo (o nosso
B) e multiplicar por 100. Veja como fica:
2
= 0,40 → 0,40 × 100 = 40%
5
2
∴ =
40%
5
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Que tal praticar um pouco
os conceitos que você já
viu até aqui?

Julien Tromeur

Nesse exemplo, a parte (A) era o 2, o todo (B) era o 5 e a porcentagem que
se queria descobrir era 40%.

Fonte: www.sxc.hu/photo/1262267

Atividade 6
Atende aos Objetivos 1 e 3
Uma atividade de Matemática do curso de Gerência em Saúde possui 90
questões. Se João Pedro acertou 63 questões, qual o percentual de questões
acertadas?

Atividade 7
Atende aos Objetivos 1 e 3
Em um hospital de Montes Claros (MG), no mês de janeiro de 2010, foram
realizados 64 partos, sendo 48 partos normais e o restante, de parto cesá-
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reo. Calcule os percentuais de partos normais e partos cesáreos realizados no
mês de janeiro de 2010 no hospital de Montes Claros (MG).  

Martina Perhat

Em novembro de 2010, o Ibope mostrou uma pesquisa, informando que as vendas nos shoppings centers na época do Dia das
Crianças aumentaram em 7% em relação ao mesmo período do
ano de 2009. Ele aponta que a diferença entre as vendas de um
ano para o outro foi devida à crise econômica ocorrida em 2009,
que acabou prejudicando as vendas daquele ano.

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/757805

Caso você queira ver esta e outras pesquisas realizadas pelo Ibope e conhecer um pouco mais sobre o seu trabalho, acesse o site
http://www.ibope.com.br.

Veja na próxima seção que você pode calcular a porcentagem de uma determinada quantidade sem precisar utilizar a regra de três e sim, uma fórmula
matemática bem simples.
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Fórmula da porcentagem
Até este momento da aula, você observou diversos casos nos quais se pretende descobrir qual a taxa percentual que representa uma determinada
parte de um todo. Agora, imagine que você já tem o valor da parte e da
taxa, mas deseja saber quanto vale o todo. Ou melhor, se você tem o todo e
a taxa, e deseja saber o valor da parte. Como descobrir estes valores?
Para estes casos e também para todos os outros vistos até aqui, existe uma
fórmula que pode te ajudar bastante a solucionar um problema de forma
mais rápida e precisa:
P=

Glossário

Onde: P  porcentagem;
C   capital, ou principal, esse é o valor do todo;
i   taxa de porcentagem.
A Porcentagem é o valor que representa a quantidade proporcional a uma
taxa, em outras palavras é a parte do todo. Capital ou principal é o valor da
grandeza a que se refere a porcentagem (é o todo).  
Essa fórmula é utilizada com frequência em problemas que trabalham com
valores monetários, ou seja, quando se trabalha com dinheiro, por este motivo “o todo” é chamado de capital. Você verá que ela será muito utilizada
na próxima aula, sobre juros simples e juros compostos.
Lars Sundstrom

Capital
Em Matemática Financeira,
capital é a denominação
dada a uma  certa
quantidade monetária, ou
seja, um valor que pode
ser expresso em unidades e
dinheiro.

C.i
100

Fonte: http://www.sxc.hu/photo/859877

Figura 4.4: Existem caminhos diferentes para se chegar ao mesmo resultado, cabe a
você escolher qual será o mais útil.
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Veja a seguir alguns exemplos de sua aplicação.
Exemplo 1:
O preço marcado de um produto em um supermercado era R$ 250,00. Tive
um desconto e paguei R$ 200,00. Qual foi a taxa de porcentagem do desconto?
Primeiro passo – calcule o desconto:
R$ 250,00 – R$ 200,00 = R$ 50,00
Então, tive um desconto de R$ 50,00
Segundo passo – aplique os dados na fórmula:
C = 250,00
i=?
P = 50,00
Logo, tive um desconto de 20% em cima do valor original do produto.
P=
50 =
5.000
= 250i →=i

C.i
100
250 ⋅ i
100
5.000
→=i 20%
250

Exemplo 2:
A mensalidade de um determinado colégio é R$ 192,00. Com o aumento de
15%, quanto será a nova mensalidade?
Aplicando os dados na fórmula, temos:
P=?
C = 192,00
i = 15%
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P=
=
P

C.i
100

192 ⋅ 15
= 28,80
100

O aumento de 15% é igual a R$ 28,80. Para descobrir o novo valor da mensalidade temos de somá-lo ao valor original. Assim, temos:
192,00 + 28,80 = R$ 220,80
Logo, a nova mensalidade será de R$ 220,80.
Agora, pratique um pouco os novos conceitos apresentados.

Atividade 8
Atende ao Objetivo 4
Um representante de medicamentos, quando faz uma revenda para uma
farmácia, ganha nesta operação 4% de comissão nos negócios. Qual sua
comissão numa venda de R$ 8.400,00? Calcule o resultado utilizando a fórmula da porcentagem.

Atividade 9
Atende ao Objetivo 4
A prefeitura concedeu um aumento salarial de 12% para os funcionários da
área da saúde. Este aumento entrará em vigor no próximo mês. Uma funcionária do Programa de Saúde da Família atualmente recebe um salário de
R$ 2.400,00. De quantos reais será seu aumento e quanto será o seu novo
salário? Calcule o resultado utilizando a fórmula da porcentagem.
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Atividade 10
Atende ao Objetivo 4
A Secretaria de Saúde de São Francisco alugou um prédio para a implantação
de um novo centro de saúde, por R$ 1. 250,00 mensais. No contrato consta
que, se o  pagamento do aluguel não for realizado até o dia do vencimento,
a Secretaria de Saúde terá de pagar uma taxa de 9%, além da mensalidade.
Qual o valor que deverá ser pago a mais caso haja atraso no pagamento do
aluguel? Calcule o resultado, utilizando a fórmula da porcentagem.

Atividade 11
Atende ao Objetivo 4
Numa loja de material médico hospitalar, 30kg de algodão que custam
R$ 57,00 foram vendidos com 10% de desconto. Se a loja, ao comprar o
algodão, pagou R$ 31,30 pelos 30kg de algodão, de quanto foi o lucro
(em reais) da loja?
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Atividade 12
Atende ao Objetivo 4
O convênio firmado entre um hospital e o Ministério da Saúde tem o valor de
R$ 12.000,00. Este valor foi depositado em uma conta de poupança e teve
rendimento anual de R$ 840,00. Qual foi a porcentagem do rendimento anual
deste convênio? Calcule o resultado, utilizando a fórmula da porcentagem.

Como você pôde observar nesta aula, a porcentagem é uma fração em que
o denominador é sempre igual a 100. Ela serve para nos mostrar a relação
entre uma parte e o todo de uma determinada quantidade (ou valor). Portanto, uma porcentagem pode ser calculada a partir de uma regra de três
simples ou por meio de uma fórmula direta (taxa de porcentagem). Ela pode
auxiliar em diversas tarefas cotidianas que envolvam cálculos, como a quantificação de aumentos de valores, os juros de cobranças pagas em atraso ou
financiamento e para se quantificar partes de um determinado conjunto.

Resumo
Você viu nesta aula que:
• a porcentagem (ou percentagem) é uma fração cujo denominador é 100;
• a porcentagem pode ser expressa na forma de taxa percentual (%) ou na
forma decimal;
• para solucionar problemas de porcentagem você pode usar a regra de
três simples;
• para o cálculo da taxa de porcentagem, pode-se usar a fórmula:
P=
=
P

e-Tec Brasil

96

C.i
100

192 ⋅ 15
= 28,80
100
Gerência em Saúde

Informação sobre a próxima aula
Na próxima aula, você aprenderá sobre dois conceitos financeiros bastante
comuns: juros simples e compostos.

Respostas das atividades
Atividade 1
a) 0,45
b) 80%
Atividade 2
a) 315 pares de luvas
b) 45,5%
c) 50%
Atividade 3
x
90
=
120 100
Faltam 108 pacotes de toalhas descartáveis.
Atividade 4
65
x
=
325 100
20% das pequenas cirurgias foram realizadas no mês de abril/2009.
Atividade 5
112
x
168
y
= =
280 100 280 100
0,40 dos funcionários são do sexo feminino e 0,60 do sexo masculino.
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Atividade 6
63
× 100
90
Ele acertou 70% das questões.
Atividade 7
48
× 100
64

16
× 100
64

No mês de janeiro foram realizados 75% de partos normais e 25% de partos
cesáreos.
Atividade 8
P=

8.400 × 4
100

Sua comissão foi de R$ 336,00.
Atividade 9
P=

2.400 × 12
100

O aumento será de R$ 288,00.  E o novo salário será de R$ 2.688,00.
Atividade 10
P=

1.250 × 9
100

O valor a ser pago será de R$ 112,50.
Atividade 11
=
P

57 × 10
=
P 5,70 57 − 5,70
= R$ 51,30
100

O lucro da loja foi de R$ 20,00.
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Atividade 12
840 =

12.000 × i
100

O rendimento anual deste convênio foi de 7%.
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