
                                                                                                                                                                          
 
 
 
 
 
01. Um produto tem preço de 250 reais à vista. A prazo, em 5 

parcelas mensais iguais, seu preço sofre acréscimo de 16%. Qual é 
o valor de cada parcela? 
 
 

02. Uma mercadoria é vendida na seguinte condição de pagamento: 

20% de entrada e o restante em 5 prestações iguais de R$ 34,00. À 
vista concede-se desconto de 4%. Qual é seu preço à vista? 
 
03. (OBMEP – 06) Um trabalho de Matemática tem 30 questões de 

Aritmética e 50 de Geometria. Júlia acertou 70% das questões de 
Aritmética e 80% do total de questões. Qual o percentual das 
questões de Geometria que ela acertou? 
 
04. Numa mistura de 80 kg de areia e cimento, 20% é cimento. Se 

acrescentarmos mais 20 kg de cimento, qual será a sua 
porcentagem na nova mistura? 
 
05. Dos carros que vêm de A, 45% viram à esquerda ,  o mesmo 
ocorrendo com  35%  dos que   vêm de B e 30% dos que vêm de C. 
Qual o percentual de carros que, passando por A, entram em E?  
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06. Um terreno tem forma retangular. O que acontece com sua área 

se aumentarmos em 30% sua largura e diminuirmos em 30% o seu 
comprimento? 
 
07. Um comerciante comprou 350 litros de aguardente a R$ 1,35 o 

litro. Que quantidade de água deve juntar à aguardente para vender 
o litro a R$ 1,75 e ganhar 30% sobre o preço de compra? 
 
08. Após dois aumentos sucessivos e iguais, o valor de certo 

imposto subiu de R$ 46,00 para R$ 90,16. De qual percentual foi 
cada aumento? 
 
09. Após diminuição de 12%, o número de acidentes de trabalho em 

determinada indústria passou a ser de 22 casos por ano. Quantos 
acidentes ocorreram antes desta diminuição? 
 
10. Certo recipiente contém 100 mL de água. Acrescentamos 25 mL 

de óleo. Qual é a concentração (em porcentagem) do óleo nesta 
mistura? E se quisermos que esta concentração aumente para 
37,5%, quantos mL de óleo ainda deveremos acrescentar? 
 
11. Uma classe tem 40% de meninas. A metade das meninas é 

dispensada. Após isto ocorrido, qual será a porcentagem de 
meninas na classe? 
 
12. (FGV) Se João emagrecesse 10 kg, ele passaria a ter 75% do 

seu peso atual . Então, qual é seu peso atual? 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 
01.58reais         06.d.9%          10.25%e35mL  
02.204reais       07.1L              11.25%   
03.86%              08.40%           12.40Kg   
04.36%              09.25  
05.45,75%  
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