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Questão 01 (0,05 cada)
Calcule o que se pede:

a) Calcule o juro produzido por R$ 50.000, 00, em 4 anos, a 10% ao ano.

b) Calcule o juro produzido por R$ 10.000, 00, em 3 anos, a 2, 5% ao mês.

Questão 02 (0,1)
Um capital de R$ 120.000, 00, aplicado à taxa de juros simples de 10% ao trimestre, ao
longo de 15 meses, quanto renderá de juro?

Questão 03 (0,1)
O capital de R$ 12.600,00 foi dividido em duas partes. A primeira, colocada a 3% a.a,
rendeu durante 4 anos, os mesmos juros que a segunda parte durante 6 anos, a 2, 5% a.a.
Calcule o valor de cada parte.

Questão 04 (0,1)
Uma mercadoria foi vendida por R$ 90,00, dando um lucro de 15% sobre o preço de
compra. Qual foi o preço de compra?

Questão 05 (0,1)
Um livro foi comprado por R$ 210,00 e vendido com um prejuízo de 5% sobre o preço de
venda. Qual foi o preço de venda?

Questão 06 (0,1)
Vendi  um relógio  por R$ 7.500,00 e,  nesse negócio,  perdi  10% do custo.  Quanto me
custou o relógio?



Questão 07 (0,1)
Dois objetos custaram R$ 3.680, 00 e foram vendidos por R$ 4.000, 00. Calcule o preço
de cada um deles, sabendo que o primeiro deu um lucro de 15% sobre o preço de venda, e
o segundo um lucro de 5%, também sobre o preço de venda.

Questão 08 (0,1)
Um computador foi comprado por R$ 8.000,00 e vendido por R$ 10.000,00. De quantos
por cento foi o lucro sobre o preço de compra?

Questão 09 (0,1)
Em um colégio  30% dos  alunos  são  meninas.  Quantos  alunos  possui  o  colégio,  se  as
meninas são em número de 364?

Questão 10 (0,1)
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 01 (0,05 cada)
	Questão 02 (0,1)
	Questão 03 (0,1)
	Questão 04 (0,1)
	Questão 05 (0,1)
	Questão 06 (0,1)
	Questão 07 (0,1)
	Questão 08 (0,1)
	Questão 09 (0,1)
	Questão 10 (0,1)

