
 

 

Professora Roberta – Tarefa 09 
 
01. (ENEM 2013) O contribuinte que vende mais de R$ 20 mil de ações em Bolsa de Valores em um mês 

deverá pagar Imposto de Renda. O pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido 
com a venda das ações. 

Disponível em. www.folha.uol.com.br. Acesso em. 26 abr. 2010 (adaptado). 
 

Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de ações que custou R$ 26 mil terá de pagar de Imposto 
de Renda à Receita Federal o valor de 
a)  R$ 900,00 
b)  R$ 1200,00 
c)  R$ 2100,00 
d)  R$ 3900,00 
e)  R$ 5100,00 

 
02. (Pucrj 2015) Dois descontos sucessivos de 3% no preço de uma mercadoria equivalem a um único 

desconto de:  
a)  menos de 6%    
b)  6%    
c)  entre 6% e 9%    
d)  9%    
e)  mais de 9%    

 
03. (Pucrj 2015) João teve um reajuste de 10%  e passou a ganhar R$ 1.210,00  por mês. Qual era o salário 

do João antes do reajuste?  
a)  R$ 1331,00     
b)  R$ 1089,00     
c)  R$ 1100,00     
d)  R$ 910,00     
e)  R$ 1200,00  

 
04. (Ufrrj 2005) João está à procura de um imóvel para adquirir. Após várias pesquisas de mercado, achou o 

imóvel de seus sonhos, porém, por não ter a quantia suficiente para pagar o valor solicitado, pechinchou 
com o vendedor, obtendo dois descontos sucessivos de 20% e 5% no valor inicial do imóvel. 
O valor da taxa única que representa esses dois descontos é  
a)  23%.    
b)  24%.    
c)  25%.    
d)  26%.    
e)  27%.   

 
05. (Pucpr 2005)  Um computador custa R$ 2 500,00. Seu preço sofreu um aumento de 30%, devido à 

elevação dos custos de seus componentes. Como a loja não consegue vender um computador devido ao 
reajuste, fez uma campanha dando 30% de desconto em seu preço. 
O preço ofertado na campanha era de:  
a)  R$ 2 500,00    
b)  R$ 3 250,00    
c)  R$ 2 275,00    
d)  R$ 1 750,00    
e)  R$ 3 000,00    

  
06. (Ufrgs 2014) Na compra de três unidades idênticas de uma mesma mercadoria, o vendedor oferece um 

desconto de 10% no preço da segunda unidade e um desconto de 20% no preço da terceira unidade. A 
primeira unidade não tem desconto. Comprando três unidades dessa mercadoria, o desconto total é  
a)  8%.    
b) 10%.    
c)  22%.    
d)  30%.    
e)  32%.    
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07. Um produto, após sofrer um desconto de 10%, outro de 20% e um acréscimo de 30% passa a ficar: 
a)  93,6% mais caro 
b)  93,6% mais barato 
c)  6,4% mais barato 
d)  Não sofre alteração no seu valor inicial. 

 
 


