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PORCENTAGEM 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Lista 09 – Atividades 

 
01. (Uerj) JUROS E TAXAS DE FINANCIAMENTOS IMOBILIÁRIOS EXPLODEM DÍVIDA REAL 

Os financiamentos imobiliários surpreendem os clientes. Ao longo do tempo, os juros e as taxas de 
correção monetária de seus empréstimos fazem com que os valores de suas dívidas reais sejam bem 
mais altos do que o esperado. Esse aumento é expresso pela metáfora contida no verbo “explodir”. 

 
Considere que, após o pagamento de 24  parcelas mensais de R$ 1.000,00  mais os juros e taxas 
estabelecidos pelo banco, um cliente esperava que sua dívida real fosse reduzida em R$ 24.000,00.  
Porém, a redução foi de R$ 16.000,00.Em relação a R$ 24.000,00,  o valor de R$ 16.000,00  representa 
um percentual que está mais próximo de:  
a) 55%     
b) 67%     
c) 75%     
d) 87%     

 
02. (Uemg)  Durante o período de final de ano, determinado lojista decidiu aumentar o preço original de 

um produto em 12,5%  e, no início de janeiro, decidiu liquidar e dar um desconto de 12,5%  sobre o 
preço reajustado. Então, relativamente ao preço original, o preço final do produto sofreu uma 
redução aproximada de: 
a) 0%.     
b) 1%.     
c) 1,5%.     
d) 2%.     

 
03. (G1 - cftmg) Duas pesquisas foram encomendadas a um Instituto para comparar a popularidade dos 

candidatos A  e B  que concorriam à Prefeitura de uma cidade. Na primeira pesquisa, 60  dias antes 
da eleição, o candidato A tinha 20%  das intenções de voto e o candidato B,  62%.  Na segunda 
pesquisa, realizada aos 30  dias antes das eleições, o candidato A teve um aumento de 80%  em 
relação à pesquisa anterior e o candidato B teve uma queda de 30%  também em relação à pesquisa 
anterior. Após a eleição, na apuração final dos votos, verificou-se que o crescimento do número de 
eleitores do candidato A  foi constante em todo o período acompanhado (60  dias antes da eleição) e 
o decrescimento do número de eleitores do candidato B  também foi constante nesse mesmo 
período. 

 
O gráfico que apresenta corretamente o resultado dessa eleição é  
a) 
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b) 

 
 
c) 

 
 
d)  
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04. (Famerp) O infográfico indica o desempenho, em termos de aproveitamento percentual dos pontos 
possíveis, das principais seleções de futebol nas categorias masculino e feminino em Copas do 
Mundo. 

 
 

Em relação ao total de países indicados no infográfico, aqueles que obtiveram mais de 25%  dos 
pontos na categoria feminino e menos de 50% dos pontos na categoria masculino em copas do 
mundo correspondem a  
a) 25%.     
b) 30%.     
c) 35%.     
d) 20%.      
e) 40%.     

 
05. (G1 - cftrj)  O Cefet/RJ oferece a seus alunos atividades extracurriculares para complementação de 

sua formação. No ano de 2018, 25%  dos seus 1.440  alunos inscreveram-se nos cursos de Dança 
Contemporânea ou de Teatro. Dos alunos inscritos, 1 9  desistiu e não compareceu nem participou de 
nenhuma das aulas. Após inscrição e desistências, cada curso contou com a participação de 200  
alunos. 
a) Quantos alunos não participaram de nenhum a das atividades extracurriculares apresentadas? 
b) Escolhendo-se ao acaso um aluno que participa das atividades extracurriculares apresentadas, 

qual a probabilidade de que ele participe tanto de Dança quanto de Teatro?  
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06. (Uem) O preço da barra de chocolate em mercados oscila muito. Em vista disso, realizou-se uma 
pesquisa que apresentou os seguintes resultados em relação a uma mesma marca: 

 
Mercado Peso Valor 
A 200 g  R$ 4,50  
B 180 g  R$ 4,32  
C 200 g  R$ 4,70  
C 180 g  R$ 3,96  
D 210 g  R$ 5,16  

 
Assinale o que for correto. 
01. O preço médio por 100 g  é de R$ 2,34.  
02. O produto mais barato por grama é do mercado B. 
04. Na média dos produtos vendidos por mercado, C tem o menor preço por grama. 
08. Se o mercado que cobra mais caro, por grama, fizer um desconto de 20%,  ele ainda não será o 

mais barato. 
16. O chocolate mais caro, por grama, tem valor 15%  maior que o mais barato. 

 
07. (Uerj) As farmácias W  e Y  adquirem determinado produto com igual preço de custo. A farmácia W  

vende esse produto com 50%  de lucro sobre o preço de custo. Na farmácia Y,  o preço de venda do 
produto é 80%  mais caro do que na farmácia W.  
 
O lucro da farmácia Y  em relação ao preço de custo é de:  
a) 170%      
b) 150%      
c) 130%      
d) 110%      

 
08. (Enem) Devido ao não cumprimento das metas definidas para a campanha de vacinação contra a 

gripe comum e o vírus H1N1 em um ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da 
campanha por mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas vacinadas dentre 
os cinco grupos de risco até a data de início da prorrogação da campanha. 

 

Balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe 

Grupo de risco População 
(milhão) 

População já vacinada 
(milhão) (%)  

Crianças 4,5  0,9  20  
Profissionais de 
saúde 

2,0  1,0  50  

Gestantes 2,5  1,5  60  
Indígenas 0,5  0,4  80  
Idosos 20,5  8,2  40  

 
Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já vacinadas?  
a) 12     
b) 18     
c) 30     
d) 40     
e) 50     
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09. (Uerj) No mapa mensal de um hospital, foi registrado o total de 800  cirurgias ortopédicas, sendo 
440  em homens, conforme os gráficos abaixo. 

 

 
 

De acordo com esses dados, o número total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres foi:  
a) 144     
b) 162     
c) 184     
d) 190     

 
10. (Uepg) Numa determinada residência, os gastos com as despesas do aluguel correspondem a 25%  

do salário total e com alimentação 45%  do total. Considerando que no mês de fevereiro o salário 
total desta residência foi de R$ 4.500,00,  assinale o que for correto. 
01. Se, em fevereiro, metade dos gastos com alimentação e aluguel for depositado na poupança, 

então será aplicado menos que R$ 1.500,00.  
02. Se for dado um desconto de 10%  no valor do aluguel, em fevereiro, vai sobrar R$ 112,50  para as 

outras despesas. 
04. Das despesas com alimentação, em fevereiro, um dos moradores desta residência gastou 

sozinho R$ 810,00  que corresponde a 40%  dessas despesas. 
08. Se 3 5  do que restou do salário total, em fevereiro, forem gastos com medicamentos, ainda 

sobram mais de R$ 600,00.  


