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Porcentagem e Juros  9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 07 

 
01. (ESPM - 2018)  A gravura mostrada na figura abaixo foi dobrada na linha tracejada MN,  a x cm  da 

borda AB.   

 
 

Sabendo-se que, depois da dobradura, a parte oculta da gravura representa 25%  da parte visível, 
podemos afirmar que a medida x  é de: 
a) 3,5 cm          b) 6 cm         c) 3 cm         d) 4,5 cm         e) 5 cm  

 
02. (UERJ - 2018) Duas latas contêm 250 mL  e 350 mL  de um mesmo suco e são vendidas, 

respectivamente, por R$ 3,00  e R$ 4,90.  

 
 

Tomando por base o preço por mililitro do suco, calcule quantos por cento a lata maior é mais cara do 
que a lata menor. 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. (UPE - 2018) Diante da crise que o país atravessa, uma financeira oferece empréstimos a servidores 
públicos cobrando apenas juro simples. Se uma pessoa retirar R$ 8.000,00  nessa financeira, à taxa de 
juro de 16%  ao ano, quanto tempo levará para pagar um montante de R$ 8.320?   
a) 2  meses        
b) 3  meses        
c) 4  meses       
d) 5  meses        
e) 6  meses    

 
04. (IFSC - 2017) Analise as seguintes situações: 

1. Seu João fez um empréstimo de R$ 1.000,00,  no Banco A, a uma taxa de juros simples; após 4  
meses, pagou um montante de R$1.320,00  e quitou sua dívida. 

2. Dona Maria fez um empréstimo de R$ 1.200,00,  no Banco B, a uma taxa de juros simples; após 5  
meses, pagou um montante de R$ 1.800,00  e quitou a dívida. 

 
Assinale a alternativa CORRETA. 
 
A taxa mensal de juros simples cobrada pelo Banco A e pelo Banco B, respectivamente, é:  
a) 8% a.m.  e 10% a.m.  
b) 18% a.m.  e 13% a.m.  
c) 6,4% a.m.  e 12,5% a.m.  
d) 13% a.m.  e 18% a.m.  
e) 10% a.m.  e 8% a.m.  
 


