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PORCENTAGEM 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Lista 10 – Atividades 

 
01. (G1 - ifal) No exame de seleção para o ano de 2017, o IFAL ofereceu 504  vagas para seus cursos 

Integrados e, no exame de seleção para o ano de 2018, está oferecendo 630  vagas. Qual é o 
percentual de aumento do número de vagas para o ano de 2018?  
a) 12,6%.     
b) 20,0%.    
c) 25,0%.    
d) 30,0%.    
e) 33,0%.    

 
02. (Enem PPL) Para pintar um automóvel, cuja cor é personalizada, a oficina encarregada de fazer o 

serviço terá de, por meio de uma mistura adequada de tintas, compor tons de azul e de branco. O 
tom azul representa 40%  dessa mistura. Sabe-se, ainda, que a oficina deverá adquirir somente a 
tinta de tom azul, pois já possui, em seus estoques, 6 litros da tinta de tom branco, que serão 
totalmente utilizados na referida composição. 
 
A quantidade, em litro, de tinta de tom azul que a oficina deverá adquirir para compor essa mistura, 
sem que haja sobras, é  
a) 2,4.    
b) 3,6.     
c) 4,0.     
d) 9,0.    
e) 10,0.     

 
03. (Unicamp) A tabela abaixo exibe o valor das mensalidades do Ensino Fundamental em três escolas 

particulares nos anos de 2017 e 2018. 
 

ANO Escola A Escola B Escola C 
2017 $ 1.000,00R  R $ 1.200,00  R $ 1.500,00  
2018 R $ 1.150,00  R $ 1.320,00  $ 1.680,00R  

 
a) Determine qual escola teve o maior aumento percentual nas mensalidades de 2017 para 2018. 
b) Uma família tem três filhos matriculados na Escola B. Suponha que essa escola ofereça um 

desconto de 10%  na mensalidade para o segundo filho e de 20% para o terceiro filho. Calcule o 
valor a ser gasto mensalmente com os três filhos em 2018.   

 
04. (Upe-ssa) A Prefeitura da Cidade Feliz doou um terreno para a Comunidade Viver Bem discutir 

projetos que deveriam ser implantados no local. Após um planejamento participativo, ficou acertado 
que 40%  da área total desse terreno serão destinados a uma creche; 3%,  para banheiros públicos 
e 17%  para uma academia de ginástica comunitária. A sobra da área, que é de 2800 ,m  será 
utilizada para uma pequena praça com parque de lazer.  
 
Qual é a área total, em 2,m  do terreno doado por essa prefeitura?  
a) 3.250     
b) 3.000     
c) 2.500     
d) 2.000     
e) 1.750     
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05. (Enem) O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa do seu “colesterol bom“ com a 
taxa do seu “colesterol ruim”. Os exames periódicos, realizados em um paciente adulto, 
apresentaram taxa normal de “colesterol bom”, porém, taxa do “colesterol ruim” (também chamado 
LDL) de 280 .mg dL  
 
O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL em adultos. 

 
Taxa de LDL ( )mg dL  
Ótima Menor do que 100  
Próxima de ótima De 100  a 129  
Limite De 130  a 159  
Alta De 160  a 189  
Muito alta 190  ou mais 

 

Disponível em: www.minhavida.oom.br. Acesso em: 15 out. 2015 (adaptado). 
 

O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida e alimentação, realizou o 
exame logo após o primeiro mês, e a taxa de LDL reduziu 25%.  No mês seguinte, realizou novo 
exame e constatou uma redução de mais 20% na taxa de LDL. 
 
De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa de LDL do paciente é  
a) ótima.    
b) próxima de ótima.    
c) limite.    
d) alta.    
e) muito alta.    

 
06. (G1 - ifba) Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral que se espalha 

rapidamente no mundo. Nos últimos 50  anos, a incidência aumentou 30  vezes, com ampliação da 
expansão geográfica para novos países e, na presente década, para pequenas cidades e áreas 
rurais. É estimado que 50  milhões de infecções por dengue ocorram anualmente e que 
aproximadamente 2,5  bilhões de pessoas morem em países onde a dengue é endêmica. 

 

No Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada desde 1986, intercalando-se com a 
ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos sorotipos em áreas 
anteriormente indenes ou alteração do sorotipo predominante. O maior surto no Brasil ocorreu em 
2013, com aproximadamente 2  milhões de casos notificados. Atualmente, circulam no país os 
quatro sorotipos da doença. 

 

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/svs/dengue>.  
Acesso em 7 de ago. 2017. 

 

Considerando o texto acima, podemos afirmar que:  
a) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 2.000%.    
b) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 3.000%.    
c) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 1.000%.    
d) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 4.000%.    
e) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 5.000%.    

 
07. (Uepg) A média aritmética dos salários dos 12  funcionários de uma empresa é de $1.850,00.R  

Foram contratados mais três funcionários ,A B  e ,C  de modo que a média salarial dos 15  
funcionários passou a ser de $ 1.780,00.R   
 

Sabendo que o salário de B  é 10%  maior que o de A  e que o salário de C  é 10%  menor que o de 
,A  assinale o que for correto. 

01. A soma dos salários dos três novos funcionários é $ 4.500,00.R  
02. O salário de A  é maior que $1.400,00.R  
04. C  ganha $ 300,00R  a menos que .B  
08. A  ganha $ 250,00R  a mais que .C  
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08. (G1 - ifal) Nos Jogos Internos do IFAL de 2017, 30%  dos atletas eram do sexo feminino. Quantos 
atletas ao todo participaram dos Jogos Internos do referido ano sabendo que havia 147  atletas do 
sexo masculino?  
a) 151.     
b) 166.     
c) 182.     
d) 200.    
e) 210.    

 
09. (G1 - ifsc) Uma escola decidiu realizar uma pesquisa entre seus alunos para determinar a 

porcentagem de leitores e também descobrir quais tipos de livros os alunos preferiam ler. A partir do 
resultado dessa pesquisa, obteve-se o seguinte gráfico: 

 

 
 

Com base nos dados representados no gráfico, considerando-se que essa pesquisa foi realizada com 
1.200  alunos e que cada aluno somente poderia escolher uma das opções, qual o número de alunos 
dessa escola que são leitores de romance e de humor, respectivamente:  
a) 120  e 130     
b) 322  e 88     
c) 372  e 108     
d) 310  e 90     
e) 278  e 75     

 
10. (Enem PPL) Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25% do preço de custo 

da camiseta pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda é de 30% do preço de custo da 
bermuda, e na venda de uma calça o lucro é de 20% sobre o preço de custo da calça. Um cliente 
comprou nessa loja duas camisetas, cujo preço de custo foi $ 40,00R  cada uma, uma bermuda que 
teve preço de custo de $ 60,00R  e duas calças, ambas com mesmo preço de custo. Sabe-se que, 
com essa compra, o cliente proporcionou um lucro de $ 78,00R  para a loja. 
 
Considerando essas informações, qual foi o preço de custo, em real, pago por uma calça?  
a) 90     
b) 100     
c) 125    
d) 195    
e) 200     


