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Questão 01

Exprima sob a forma de taxa percentual as razões:

a)
2
25

b)
19
40

c)
1
4

Questão 02

Um vendedor tem 3% de comissão nos negócios que faz. Qual sua comissão numa venda
de R$ 3.600,00?

Questão 03

Em um colégio 26% dos alunos são meninas. Quantos alunos possui o colégio, se elas
são em número de 182?

Questão 04

Um automóvel foi adquirido por R$ 5.000,00 e vendido com um lucro de R$ 400,00. Qual
a percentagem de lucro?

Questão 05

Em  uma  liquidação,  uma  camisa  que  custava  R$  24,00  foi  vendida  com  25%  de
abatimento. De quanto foi o abatimento?

Questão 06

Um corretor recebe R$ 2.800,00 pela venda de duas casas, tendo sido de 5% a taxa de

comissão. Qual o valor de venda das propriedades?

Questão 07

Uma pessoa devia R$ 20.000,00 e pagou R$ 7.400,00. Quantos por cento da dívida foram

pagos?

Questão 08

Responda:



a) Qual a taxa unitária correspondente a 20%?

b) Qual a taxa percentual correspondente a 0,05?

c) Qual a taxa unitária correspondente a 3,08%?

d) Qual a taxa percentual correspondente a 0,25?

Questão 09

Calcule:

a) 30% de 15%.

b) 20% de 12%.

Questão 10

Um comerciante vendeu um objeto por R$ 540,00 com um lucro de 15% sobre esse valor.

Quanto ganhou?

Questão 11

Em uma turma de 60 alunos, foram reprovados 9. Quantos por cento dos alunos foram

reprovados?

Questão 12

Um comerciante comprou 120 bonés a R$ 8,00 cada um. Vendeu a metade a R$ 10,00 e
o restante a R$ 12,00. De quanto por cento foi o lucro?

Questão 13

Um comerciante pagou 20% de uma dívida. Determine a dívida inicial, sabendo que com
R$ 43.680,00 ele pagou 35% do restante.

Questão 14

Têm-se duas misturas de álcool com água; uma contém 24 litros de álcool e 120 litros de
água e a outra, 21 litros de álcool e 112 litros de água. Qual é a mais forte e em quanto
por cento?

Questão 15

Comprei 6 peças de tecido de 50 m a R$ 9,00 o metro. Quero vendê-las com um lucro de
30%. Vendo a terça parte à razão de R$ 11,00 o metro. Por quanto devo vender o metro
do tecido restante?



Questão 16

Em uma partida de futebol,  um dos times obteve os seguintes resultados quanto aos
chutes a gol:

• bolas chutadas fora: 10;

• bolas defendidas pelo goleiro adversário: 6;

• bolas na trave: 2;

• gols: 2

a) Qual a percentagem dos gols em relação às bolas chutadas a gol?

b) Qual a percentagem das bolas chutadas fora?

c) Qual a percentagem das bolas defendidas pelo goleiro adversário?

Questão 17

Uma dona de casa compra um pedaço de carne com osso e paga R$ 3,00. Ao desossá-
lo, percebe que os ossos correspondem a 12% do peso total. Sabendo que o preço do
quilo dessa carne é de R$ 2,00 e que, durante o cozimento, a carne perde 15% de seu
peso, qual o peso do pedaço de carne cozida?

Questão 18

Um relojoeiro adquire um lote de 120 relógios à razão de R$ 80,00 cada um. Vende
2
3

a

R$ 95,00 cada um e o restante a R$ 10.250,00 cada um. De quanto por cento foi o lucro?

Questão 19

Em  um  concurso  prestado  por  certo  número  de  candidatos  houve  18%  de
aproveitamento, ou seja, 117 aprovados; num outro, a que concorreram 350 candidatos,
houve 22% de aproveitamento. Determine quantos candidatos se submeteram ao primeiro
concurso e quantos foram reprovados no segundo.

Questão 20

Uma pessoa deseja adquirir uma televisão catalogada por R$ 460,00. Se o pagamento for
à vista, a loja oferecerá um desconto de 5%. Como a pessoa não pode fazê-lo, paga à
vista e o restante em 3 prestações, sofrendo um aumento de 25% sobre a parte relativa
às prestações.

a) Qual o preço à vista da televisão?

b) Qual o valor de cada prestação?
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