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PORCENTAGEM E JUROS  9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. (UEM - 2018) 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.    

 
02. (ENEM - 2018) 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.    

 
03. (CFTMG - 2018) O gerente de um banco apresentou a um cliente, interessado em investir 

determinada quantia de dinheiro, quatro opções, conforme descritas no quadro abaixo. 
 

Opção de 
investimento 

Regime de 
Capitalização 

Prazo 
(meses) 

Taxa 
(a.m.) 

1 composto 2 2,0% 
2 composto 3 1,5% 
3 simples 4 2,0% 
4 simples 5 1,5% 

 

A opção que proporcionará um maior rendimento ao cliente, considerando-se os prazos e taxas fixados 
pelo banco, será a  
a) 1.            b)  2.          c) 3.            d) 4.    
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04. (ENEM - 2012) Arthur deseja comprar um terreno de Cléber, que lhe oferece as seguintes 
possibilidades de pagamento: 
• Opção 1: Pagar à vista, por $ 55.000,00. 
• Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entrada de $ 30.000,00, e mais uma prestação de $ 26.000,00 

para dali a 6 meses. 
• Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entrada de $ 20.000,00, mais uma prestação de $ 20.000,00, 

para dali a 6 meses e outra de $ 18.000,00 para dali a 12 meses da data da compra. 
• Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada de $ 15.000,00 e o restante em 1 ano da data da 

compra, pagando $ 39.000,00. 
• Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o valor de $ 60.000,00. 
 
Arthur tem o dinheiro para pagar a vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do valor à 
vista (ou até um valor menor), em um investimento, com rentabilidade de 10% ao semestre, 
resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. 
 
Após avaliar a situação do ponto financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que era 
mais vantajoso financeiramente escolher a opção  
a) 1.         
b) 2.         
c) 3.         
d) 4.         
e) 5. 

 


