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PORCENTAGEM 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 

Lista 08 – Atividades 
 
01. (Enem) Uma pessoa, que perdeu um objeto pessoal quando visitou uma cidade, pretende divulgar nos meios de 

comunicação informações a respeito da perda desse objeto e de seu contato para eventual devolução. No entanto, 
ela lembra que, de acordo com o Art. 1.234 do Código Civil, poderá ter que pagar pelas despesas do transporte 
desse objeto até sua cidade e poderá ter que recompensar a pessoa que lhe restituir o objeto em, pelo menos, 
5%  do valor do objeto. Ela sabe que o custo com transporte será de um quinto do valor atual do objeto e, como 
ela tem muito interesse em reavê-lo, pretende ofertar o maior percentual possível de recompensa, desde que o 
gasto total com as despesas não ultrapasse o valor atual do objeto. 
 
Nessas condições, o percentual sobre o valor do objeto, dado como recompensa, que ela deverá ofertar é igual a  
a) 20%     
b) 25%     
c) 40%     
d) 60%     
e) 80%     

 
02. (Uerj) Em 2010, a ONU reconheceu o direito humano de acesso à água e ao esgoto sanitário tratados; ainda hoje, 

porém, tal direito não foi universalizado. Observe na tabela dados de 2013 referentes a três municípios da Baixada 
Fluminense. 

 

Município População urbana total 
Percentual da população urbana sem acesso à 

coleta e ao tratamento do esgoto sanitário 
Belford Roxo 470000  18%  
Paracambi 43000  36%  
Queimados 140000  17%  

Adaptado de snirh.gov.br. 
 

Com base nos dados, identifique o município cuja população sem acesso à coleta e ao tratamento de esgoto 
sanitário é quantitativamente maior. Justifique sua resposta com os cálculos necessários.  

 
03. (G1 - ifpe)  A Petrobras anunciou, nesta 6ª feira (3 de maio de 2019), o reajuste do valor do Gás Liquefeito de 

Petróleo, conhecido como gás de cozinha, em 3,5%  para o botijão de 13 kg.   
 

Disponível em: <https://www.poder360.com.br/economia/petrobras-reajusta-preco-do-gas-de-cozinha-em-343-a-partir-de-domingo/>. 
Acesso em: 05 maio 2019 (adaptado).  

 
Se o aumento anunciado pela Petrobras for totalmente repassado para o consumidor que comprava um botijão de 
13 kg  de gás por R$ 60,00,  o consumidor passará a pagar  

a) R$ 64,20.     

b) R$ 63,50.     

c)  R$ 81,00.     

d) R$ 65,30.     

e) R$ 62,10.     

 
04. (Ueg) Um comerciante vende um produto a R$ 25,00.  Ele tem um gasto mensal total de R$ 6.000,00.  A 

quantidade de produtos que ele deve vender por mês para ter um lucro mensal de 20%  é  
a) 48     
b) 240     
c) 56     
d) 288     
e) 200     
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05. (Unicamp) Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante já incluem um acréscimo de 10%  referente ao 
total de impostos. Na conta, o valor a ser pago contém o acréscimo de 10%  relativo aos serviços (gorjeta).  

 
Se o valor total da conta for p  reais, o cliente estará desembolsando pelo custo original da refeição, em reais, a 

quantia de  
a) p 1,20.     

b) p 1,21.     

c) p 0,80.     

d) p 0,81.     

 
06. (G1 - ifsc) O Produto Interno Bruto (PIB) é uma representação da soma dos valores monetários de todos os bens e 

serviços produzidos em uma determinada região em um determinado espaço de tempo. O Balinsky (país fictício) 
tinha em 2016 um PIB que em comparação com o PIB de 2015 cresceu 2%.  Já em 2017 o PIB de Balinsky 
diminui 5% em relação à 2016. A previsão para 2018 é de um crescimento de 3%  em relação à 2017. Dessa 
forma, se a previsão para 2018 se confirmar, podemos afirmar que a variação do PIB de Balinsky do período de 
2015 à 2018 foi: 
 

Assinale a alternativa CORRETA.  
a) Um decrescimento de aproximadamente 0,2%.     
b) Não cresceu nem diminui.    
c) Um aumento de aproximadamente 1,8%.     
d) Um decrescimento de mais de 2%.     
e) Um acréscimo de menos de 1%.     

 
07. (Uerj)   

 
 
De acordo com a projeção apresentada na tabela, no período de 2011 a 2020, o país com maior aumento 
percentual na produção de petróleo seria o Iraque. 
 
O segundo país com maior aumento percentual seria:  
a) EUA    
b) Brasil    
c) Canadá    
d) Arábia Saudita    
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08. (G1 - cotil) Como consequência da urbanização, costuma haver aumento da violência. Supondo que, em uma 
determinada cidade, morrem 20  pessoas por arma de fogo todos os meses, qual será o índice percentual mensal 
aproximado de mortes (homicídios) dessa cidade, se ela tem aproximadamente 160  mil habitantes?  
a) 0,0125%     

b) 1,25%     

c) 12,5%     

d) 0,125%     
 
09. (Enem) Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), o rendimento médio mensal dos 

trabalhadores brasileiros, no ano 2000, era de R$ 1.250,00.  Já o Censo 2010 mostrou que, em 2010, esse valor 

teve um aumento de 7,2%  em relação a 2000. Esse mesmo instituto projeta que, em 2020, o rendimento médio 
mensal dos trabalhadores brasileiros poderá ser 10%  maior do que foi em 2010. 

 

IBGE. Censo 2010. Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 13 ago. 2012 (adaptado). 
 
Supondo que as projeções do IBGE se realizem, o rendimento médio mensal dos brasileiros em 2020 será de  
a) R$ 1.340,00.     

b) R$ 1.349,00.     

c) R$ 1.375,00.     

d) R$ 1.465,00.     

e) R$ 1.474,00.     

 
10. (G1 - ifpe)  Em uma loja de roupas, uma determinada camisa custa R$ 80,00.  Essa loja resolveu aumentar o preço 

dessa camisa em 20%.  Após esse aumento, Carolina foi à loja para comprar a camisa e, por pagá-la à vista, a 
vendedora aplicou um desconto de 10%.  
 
Carolina aceitou o desconto e pagou à vendedora a quantia de  
a) R$ 88,00.     

b) R$ 86,40.     

c) R$ 90,00.     

d) R$ 86,00.     

e) R$ 88,60.     

 


