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APRESENTAÇÃO

1

Neste capítulo o aluno revisará os termos de Matemática financeira e o con-
teúdo referente a juro simples e composto. Esse conteúdo será aprofundado 
na resolução de exercícios.

 PÚBLICO-ALVO: 
Alunos da 3a série do ensino médio.

 DURAÇÃO: 
4 aulas.

 EXPECTATIVAS DE APRENDIZAGEM: 
 • Reconhecer os termos utilizados em Matemática financeira.

 • Diferenciar juro simples e composto.

 • Resolver exercícios que envolvem juro simples e composto.

 EIXO TEMÁTICO PRESENTE NA PROPOSTA: 
Tratamento da informação.

 RECURSOS E MATERIAIS NECESSÁRIOS: 
 • Giz.

 • Lousa.

 • Lápis.

 • Borracha.

 • Caneta.

 • Caderno.

Noções de Matemática financeira
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PREPARAÇÃO

Organize a sequência de aulas elencando os exercícios que os alunos resolve-
rão em sala e em casa. Organize também um pequeno trabalho em grupo que 
relaciona juro e função.

AULA 1

Inicie a aula retomando com os alunos os termos utilizados em Matemática 
financeira: capital, juro, prazo e montante. Propicie um ambiente em que o alu-
no possa expressar o significado desses termos, já estudados anteriormente. 
Em seguida, retome o cálculo de porcentagens utilizando os exercícios R1 a 
R5 (páginas 12 e 13) como exemplo. Solicite que os alunos, em duplas, resol-
vam os exercícios 2, 7 e 8 (página 13) em sala e peça, como lição para casa, 
os exercícios 1, 9, 10, 11 e 13 (páginas 13 e 14).

AULA 2
 

Verifique as dúvidas que os alunos apresentaram na lição de casa. O exer-
cício 12 pode ser discutido com os alunos e resolvido na lousa. Peça que os 
alunos leiam o exercício da seção Foco na leitura e, em seguida, abra para a 
discussão sobre as informações do enunciado e do gráfico. Por fim, resolva 
o exercício com os alunos. Se houver oportunidade, solicite a leitura da seção 
Para complementar.

AULA 3

Utilize as tabelas (páginas 16 e 17) e apresente a diferença de cálculo de um 
investimento de R$ 2.000,00 a juros simples e a juros compostos. É impor-
tante que os alunos percebam que o juro simples cresce linearmente e o juro 
composto cresce exponencialmente. Se houver oportunidade, peça que os 
próprios alunos, em grupos, elaborem uma tabela, como a do exemplo. Apre-
sente as duas fórmulas aos alunos e as resoluções dos exercícios R9, R11 e 
R12 (páginas 18 e 19). A resolução do exercício R12 ajudará os alunos a reto-
marem os conceitos de logaritmos.
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AULA 4

Reúna os alunos em duplas e peça que eles resolvam os exercícios 15, 17, 
18, 20, 23, 27 e 32 (páginas 20 a 22). Nesta sequência de aulas, os exercícios 
19, 22, 29 e 32 podem ser utilizados para avaliação do assunto estudado. Se 
oportuno, o exercício 33 (página 22) pode ser discutido e resolvido na lousa.

O texto da seção Aprender a aprender (página 24) e as atividades podem ser 
solicitadas como trabalho em grupo.


