
 

 

Tarefa 20 – 8º ano – Prof. Rogério 
     Porcentagens de valores  

 

1)Ao comprar um produto que custava 
R$ 1.500,00 obtive um desconto de 

12%. Por quanto acabei pagando o 
produto? Qual o valor do desconto 

obtido?  
 

2)Uma loja aumentou 10% no preço 
dos seus produtos. Se uma mercadoria 

custa R$120,00, quanto a mercadoria 
passará a custar? 

 
3)Na minha lanchonete preferida há 

um sanduíche que custa R$12,40. Já 
me disseram que esse preço vai 

aumentar. Dê o novo preço se: 
 

a) o aumento for de 10 %                 

b) o aumento for de 25 %      
 

4)O dono de um supermercado 
constatou um crescimento de 300% na 

venda de um certo produto (por 
semana), após a veiculação de uma 

boa propaganda sobre ele. Se antes 

ele vendia 40 unidades por semana, 
quanto desse produto ele vende agora 

por semana?  
 

5) Uma mercadoria que custava R$ 
20.000,00 sofreu três reajustes 

sucessivos, de 10%, 20% e 
novamente de 10%. Qual o novo preço 

deste produto após a aplicação desta 
taxas sobre taxas? 

 
6) Numa loja o preço de um par de 

sapatos era de R$ 140,00. Para iludir 
os consumidores, o dono aumentou o 

preço de todos os artigos em 50% e, 

em seguida, anunciou um desconto de 
20%. Esse par de sapatos ficou 

aumentado de quanto?  
 

7) O abatimento que se faz sobre R$ 
30.000,00 após um desconto de 20% 

e, a seguir, mais um de 5% é de 
quanto? 

 
8) Para obter um lucro de 25% sobre 

preço de compra de um produto 
adquirido por R$ 650,00, o 

comerciante deverá vende-lo por 
quanto? 

 
9) O senhor João contrata um 

advogado e este consegue receber 
90% do valor da questão avaliada em 

R$ 30.000,00 e cobra, a título de 

honorários, 15% da quantia recebida. 
Então, qual é o valor que resta para o 

senhor João, em reais?  
   

10) O preço de certa mercadoria sofre 
anualmente um acréscimo de 100%. 

Supondo que o preço atual seja R$ 
50,00 daqui a 3 anos, qual será o 

preço, em reais, dessa mercadoria ? 
 

11) Na compra de um aparelho obtive 
desconto de 15% por ter feito o 

pagamento à vista. Se paguei R$ 
102,00 reais pelo aparelho, qual era 

seu o preço original? 

 
12) Uma loja vende seus artigos nas 

seguintes condições: à vista com 30% 
de desconto sobre o preço da tabela 

ou no cartão de crédito com 10% de 
acréscimo sobre o preço de tabela. Um 

artigo que a vista sai por R$ 7.000,00 
no cartão sairá por quanto ? 

 
 


