
 

 

Tarefa Mínima 09 – 9º Ano – Matemática 

Prof. Roberta 
 
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    
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. 

 
08. (G1 - cftrj 2020) Em março de 2019, em um dos seus portais, o Senado Federal publicou um artigo com 

dados estatísticos sobre a população em situação de rua. Um dos pontos investigados no perfil do morador 
de rua consiste na sua formação escolar como mostra o gráfico: 

 

 
 
Considerando que o entrevistado forneceu apenas uma resposta para cada um dos três quesitos (nível de 
formação acadêmica, sabe ou não ler e escrever, estudava ou não na época da pesquisa), é correto afirmar 

que:  

a) O percentual da população em situação de rua com Ensino Superior Completo ou Incompleto ou 2º 
grau completo ou incompleto é de 8%    

b) A cada grupo de 100 mil pessoas em situação de rua, podemos supor, com base nos dados, que 7000 
moradores de rua teriam Ensino Superior completo.    

c) 25% não sabem ler ou escrever.    

d) A cada grupo de 100 mil pessoas em situação de rua, podemos supor, com base nos dados, que 7000 
moradores de rua teriam 2º grau completo ou incompleto.    

  
09. (Unicamp 2017) Diversas padarias e lanchonetes vendem o “cafezinho” e o “cafezinho com leite”. Uma 

pesquisa realizada na cidade de Campinas registrou uma variação grande de preços entre dois 
estabelecimentos, A  e B,  que vendem esses produtos com um volume de 60 ml,  conforme mostra a 

tabela abaixo. 
 

Produto A  B  

Cafezinho R$ 2,00  R$ 3,00  

Cafezinho com leite R$ 2,50  R$ 4,00  

 
a) determine a variação percentual dos preços do estabelecimento A para o estabelecimento B para os 

dois produtos. Cafézinho é 50% mais caro. Cafézinho com leite é 60% mais caro. 
b) considere a proporção de café e de leite servida nesses dois produtos conforme indica a figura abaixo. 

Suponha que o preço cobrado se refere apenas às quantidades de café e de leite servidas. Com base 
nos preços praticados no estabelecimento B calcule o valor que está sendo cobrado por um litro de 
leite. 100 reais o litro. 

 

 
  



Exercícios Complementares 

 

 
3 

10. (G1 - ifsp 2016) Observe o quadro abaixo, que apresenta dados populacionais de determinado país. 

 

POPULAÇÃO TOTAL E PROPORÇÃO DA POPULAÇÃO POR SEXO, GRANDES 
GRUPOS DE IDADE E SITUAÇÃO DE DOMICÍLIO 

 1980 1990 1996 2000 

População 
total 

119.002.706  146.825.475  157.070.163  169.799.170  

Por sexo (%)  

Homens 49,68  49,36  49,30  49,22  

Mulheres 50,31  50,63  50,69  50,78  

Por grandes grupos de idade (%)  

0-14 anos 38,20  34,72  31,54  29,60  

15-64 anos 57,68  60,45  62,85  64,55  

65 e mais 4,01  4,83  5,35  5,85  

Por situação do domicílio 

Urbana 67,59  75,59  78,36  81,25  

Rural 32,41  24,41  21,64  18,75  

Disponível em: 
<http://www.geografiaparatodos.com.br/index.php?pag=capitulo_ 

7_sociedade_e_economia>. Acesso em 13 de junho de 2016. 
 

Considerando as informações do quadro e que a situação do domicílio também esteja em porcentagem, 
analise as assertivas abaixo. 
 
I. A quantidade de mulheres apresentou elevação de 32,98% entre os anos de 1980 e 1996. 
II. Em 1990, a população masculina era mais jovem do que a feminina. 
III. A variação percentual da população da área urbana no ano de 2000 comparativamente à de 1996 foi 

de 2,89% 

 

É correto o que se afirma em  
a) I e II, apenas.    
b) II e III, apenas.    
c) I e III, apenas.    
d) I, apenas.    
e) III, apenas.    

  
11. (Unicamp 2007) "Pão por quilo divide opiniões em Campinas" 
 

(Correio Popular, 21/10/2006). 
 
Uma padaria de Campinas vendia pães por unidade, a um preço de R$ 0,20 por pãozinho de 50 g. 

Atualmente, a mesma padaria vende o pão por peso, cobrando R$ 4,50 por quilograma do produto. 
a) Qual foi a variação percentual do preço do pãozinho provocada pela mudança de critério para o cálculo 
do preço? Antes era 20 centavos por 50g. Atualmente são 22,5 centavos. Um aumento de 12,5% 

b) Um consumidor comprou 14 pãezinhos de 50 g, pagando por peso, ao preço atual. Sabendo que os 
pãezinhos realmente tinham o peso previsto, calcule quantos reais o cliente gastou nessa compra. R$3,15 

  
12. (Pucrj 2005) A tabela a seguir representa a variação percentual do preço do pão em relação ao mês 

anterior: 

 
Nesses dois meses, o aumento percentual em relação ao mês de setembro foi de:  
a) 13,4%    
b) 13,0%    

c) 9,8%    

d) 40%    
e) 3%    

  
 


