


Matemática Financeira

Porcentagens e aplicações;
 Lucro e prejuízo;
 Aumentos e descontos sucessivos.
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Depois de comprado, o preço de um carro zero quilômetro sofre 20% de
depreciação ao ano nos dois primeiros anos. Calcular o preço de um carro
daqui a dois anos, sabendo que hoje ele custa R$ 48.000,00.

EXERCÍCIO 1EXERCÍCIO 1
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Durante a crise do abastecimento de álcool, um carro sofreu duas
desvalorizações consecutivas de 10%. Que porcentagem do preço
original passou a custar ?

a) 90%

b) 81%

c) 80%

d) 79%

e) 0%

EXERCÍCIO 2EXERCÍCIO 2

5



6



Durante a crise do abastecimento de álcool, um carro sofreu dois
aumentos consecutivos de 10%. Que porcentagem do preço original
passou a custar ?

EXERCÍCIO 3EXERCÍCIO 3
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No primeiro dia de liquidação, a loja vendeu 40% do estoque e, no
segundo dia, 25% do restante. A que porcentagem corresponde o
estoque não vendido?

EXERCÍCIO 4EXERCÍCIO 4
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Um celular que custava R$ 800,00 sofreu dois aumentos sucessivos,
um de 20% e outro de 30%. Quanto ele passou a custar?

EXERCÍCIO 5EXERCÍCIO 5
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A vigilância sanitária de um determinado município registrou estes
índices de casos positivos de dengue.

■ Em relação a janeiro, fevereiro registrou aumento de 10% dos
casos.
■ Em relação a fevereiro, março registrou redução de 10% dos casos.

De acordo com esses dados, houve aumento ou diminuição dos casos
de dengue nesse período? De quantos por cento?

EXERCÍCIO 6EXERCÍCIO 6
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Calcular a porcentagem de lucro sobre o custo, e sobre o preço de
venda, de um produto comprado por R$ 160,00 e vendido por
R$ 200,00.

EXERCÍCIO 7EXERCÍCIO 7
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Determinar o preço de compra de um relógio vendido a R$ 10.000,00
com 20% de prejuízo.

EXERCÍCIO 8EXERCÍCIO 8
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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?

EXERCÍCIO 9EXERCÍCIO 9
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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.

EXERCÍCIO 10EXERCÍCIO 10
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Matemática Financeira

 Sistema de Capitalização Simples
- Juros Simples
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01. Do salário de do Maria são descontados:

Plano de saúde............................. 8%

INSS............................................... 12%

IR................................................... 15%
Após esses descontos, Maria recebe o salário líquido de R$ 1.225,00. O salário bruto de
Maria é:

A) R$ 1.800,00
B) R$ 2.160,00
C) R$ 3.500,00
D) R$ 3.935,00
E) R$ 4.120,00

ATIVIDADES COMPLEMENTARES DE 
MATEMÁTICA 
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02. Um celular que custava R$ 1.200,00 sofreu dois aumentos sucessivos, um de
20% e outro de 30%. Quanto ele passou a custar?

A) R$ 1.516,00
B) R$ 1.625,00
C) R$ 1.750,00
D) R$ 1.872,00
E) R$ 1.990,00
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03. Um investidor iniciante investiu R$ 3.000,00 na Bolsa de Valores. No primeiro mês
ele perdeu 40% do valor investido e no segundo mês ele recuperou 30% do prejuízo
do mês anterior. Ao final do segundo mês, o montante investido em sua carteira era
de:

A) R$ 1.830,00
B) R$ 2.160,00
C) R$ 2.340,00
D) R$ 2.540,00
E) R$ 2.700,00
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04. Uma máquina copiadora que, trabalhando sem interrupção, fazia 90 fotocópias
por minuto, foi substituída por uma nova com 50% mais veloz. Suponha que a nova
máquina tenha de fazer o mesmo número de cópias que a antiga, em uma hora de
trabalho ininterrupto, fazia. O tempo mínimo, em minutos, que essa nova máquina
gastará para realizar o trabalho é igual a:

A) 25
B) 30
C) 35
D) 40
E) 55


