


Antes de ser posto à venda, um produto teve o preço aumentado em
20%. Se no ato da compra houver um desconto de 20%, que
porcentagem do preço inicial o comprador pagará pelo produto?
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No mês de outubro, devido à crise atual, o dono de uma confecção
reduziu os preços de setembro em 10%. Não obtendo o aumento de
vendas desejado, em novembro os preços foram novamente
reduzidos em 10%. Após essa segunda redução, quem comprou um
vestido por R$ 145,80 economizou, em relação ao preço de setembro,
a quantia de:

a) R$ 36,45. b) R$ 34,20. c) R$ 32,00.

d) R$ 30,61. e) R$ 29,16.
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CONCEITOS BÁSICOS

REPRESENTAR A TAXA DE CINCO POR CENTO

• Forma percentual

• Forma fracionária

• Forma unitária (decimal) 
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TRANSFORMAÇÃO DE TAXAS
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REGIMES DE CAPITALIZAÇÃO

• Na Matemática Financeira temos dois regimes de capitalização:

1. Regime de capitalização simples (Juros Simples);

2. Regime de capitalização composta (Juros Compostos)
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O juro simples é comumente usado nas cobranças de contas ou prestações
em atraso.

Esta prestação foi paga
com 10 dias de atraso.
Quanto se pagou de juro?
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Multa: 2% de R$ 240,00
0,02 x 240 = 4,80

Total: 240,00 
+ 4,80 (Multa) 

+ 12,00 (Juros)
R$ 256,80
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No regime de juro simples, ele incide apenas sobre o capital investido.
Portanto, o montante resgatado depende da quantia desse capital investido,
do tempo de aplicação e da taxa de juro cobrada.

Seja C o capital, i a taxa percentual de juro na forma decimal, t o tempo de
investimento, J o juro e M o montante,

temos:

OBS: Para o cálculo do juro, o tempo e a taxa devem sempre estar na mesma
unidade, e para isso considera-se o ano comercial, aquele com 360 dias, sendo 12
meses de 30 dias cada.
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