
COLÉGIO PEDRO II - CAMPUS: REALENGO II
MATEMÁTICA – 3ª SÉRIE DO ENSINO MÉDIO
LISTA DE EXERCÍCIOS - PORCENTAGEM
PROFESSOR: THIAGO BORGES E FELIPE PELLUSO

ALUNO : ______________________________________________________ TURMA : __________

1- Das 100 pessoas que estão em sala, 99% sãohomens.Quantos homens devem sair, para que opercentual de homens passe a ser 98%?a) 1b) 2c) 49d) 50e) 522- Uma solução tem 75% de ácido puro.Quantos gramas de ácido puro devemosadicionar a 48 g de solução, para que a novasolução contenha 76 % de ácido puro?a) 1b) 2c) 4d) 12e) 50
3- Uma loja deu dois descontos sucessivos, umde 10% e outro de 20%. Qual foi o descontototal que a loja deu?a) 15%b) 25%c) 28%d) 30%
4- As regras que normatizam as construções em umcondomínio definem que a área construída nãodeve ser inferior a 40% da área do lote e nemsuperior a 60% desta. O proprietário de um loteretangular pretende construir um imóvel deformato trapezoidal, conforme indicado na figura.

Para respeitar as normas acima definidas, assinale ointervalo que contém todos os possíveis valores de x.a) [6, 10]b) [8, 14]c) [10, 18]d) [16, 24]e) [12, 24]

5- A base de um triângulo aumentará em 20%,sua altura diminuirá em 20%, em quantomudou sua área?a) 4% a maisb) 2% a maisc) não mudarád) 4% a menose) 2% a menos
6- Um eletrodoméstico custa R$ 2750,00 àvista, mas também pode ser pago em duasvezes:R$ 1500,00 de entrada e R$ 1500,00 ao fimde 30 dias.Qual é o juro mensal que a loja estácobrando do cliente que paga em 2 vezes?a) 10%b) 15%c) 20%d) 22,5%e) 50%
7- Um produto pode ser comprado de duasmaneiras: a prazo, em duas parcelas iguaisde R$ 120,00 ou à vista, por R$ 200,00. Seesse produto for comprado na modalidade aprazo, a taxa de juros efetivada nessatransação será de:a) 15%b) 20%c) 25%d) 50%
8- Num grupo de 400 pessoas, 30% sãohomens e 65 % das mulheres têm mais de20 anos. Quantas mulheres ainda nãocomemoraram seu 20° aniversário?a) 260b) 182c) 120d) 105e) 98
9- Um lojista, na tentativa de iludir suafreguesia, deu aumento de 25 % nas suasmercadorias e depois anunciou 20% dedesconto. Podemos concluir que:A) A mercadoria subiu 20%B) A mercadoria aumentou 5%C) A mercadoria aumentou em média 2,5%



D) A mercadoria diminuiu em média 2,5%E) A mercadoria manteve o preço.
10-O acréscimo de volume do paralelepípedode arestas de medidas a, b e c quandoaumentamos cada aresta em 10% é:a) 30,0% b) 0,13% c) 33,1%d) 21,0% e ) 10,0%
11-Dois produtos X e Y são fabricados com oscompostos A e B. X possui 20% docomposto A e 80% do composto B. Ypossui 10% de A e 90% de B. A fábrica temestocado 2 litros de A e 13 litros de B.Quantos litros de X e Y ela pode fabricar,respectivamente, usando todo seu estoque?a) 10 e 5b) 5 e 10c) 12 e 3d) 3 e 12e) 7 e 8
12-Uma rede de estacionamento cobravaR$ 5,00 por três horas e agora cobraR$ 5,00 por duas horas. O aumentopercentual do preço do estacionamento foide:a) 33%b) 45%c) 60%d) 67%e) 50%13. (Fgv 2013) Um mercado vende três marcasde tomate enlatado, as marcas A, B e C. Cadalata da marca A custa 50% mais do que a damarca B e contém 10% menos gramas do que ada marca C. Cada lata da marca C contém 50%mais gramas do que a da marca B e custa 25%mais do que a da marca A. Se o rendimento doproduto das três marcas é o mesmo por grama,então, é mais econômico para o consumidorcomprar a marcaa) A.b) B.c) C.d) A ou B, indistintamente.e) B ou C, indistintamente.
14. (G1 - epcar (Cpcar) 2013) Uma fábrica vendepor mês 30 camisas ao preço de 25 reais cada. Ocusto total de cada camisa para a fábrica é deR$10,00.O gerente da fábrica observou que, a cada reduçãode R$0,50 no preço unitário de cada camisa, sãovendidas 5 camisas a mais.Considerando essas observações, se a fábricavender 150 camisas, o lucro obtido na venda decada camisa é de y%.O número de divisores de y éa) 6b) 8c) 10d) 12

15. (Enem 2013) Um comerciante visita umcentro de vendas para fazer cotação de preços dosprodutos que deseja comprar. Verifica que seaproveita 100% da quantidade adquirida deprodutos do tipo A, mas apenas 90% de produtosdo tipo B. Esse comerciante deseja comprar umaquantidade de produtos, obtendo o menorcusto/benefício em cada um deles. O quadromostra o preço por quilograma, em reais, de cadaproduto comercializado.
Produto Tipo A Tipo BArroz 2,00 1,70Feijão 4,50 4,10Soja 3,80 3,50Milho 6,00 5,30

Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devemser escolhidos pelo comerciante são,respectivamente,a) A, A, A, A.b) A, B, A, B.c) A, B, B, A.d) B, A, A, B.e) B, B, B, B.
16. (Enem 2012) O losango representado naFigura 1 foi formado pela união dos centros dasquatro circunferências tangentes, de raios demesma medida.

Dobrando-se o raio de duas das circunferênciascentradas em vértices opostos do losango e aindamantendo-se a configuração das tangências,obtém-se uma situação conforme ilustrada pelaFigura 2.

O perímetro do losango da Figura 2, quandocomparado ao perímetro do losango da Figura 1,teve um aumento dea) 300%.b) 200%.



c) 150%.d) 100%.e) 50%.
17. (Enem 2011) Uma pessoa aplicou certaquantia em ações. No primeiro mês, ela perdeu30% do total do investimento e, no segundo mês,recuperou 20% do que havia perdido.Depois desses dois meses, resolveu tirar o
montante de gerado pela aplicação.A quantia inicial que essa pessoa aplicou emações corresponde ao valor de
a) .
b) .
c) .
d) .
e) .
18. (Enem 2011) Considere que uma pessoadecida investir uma determinada quantia e que lhesejam apresentadas três possibilidades deinvestimento, com rentabilidades líquidasgarantidas pelo período de um ano, conformedescritas:
Investimento A 3% ao mêsInvestimento B: 36% ao anoInvestimento C: 18% ao semestre
As rentabilidades, para esses investimentos,incidem sobre o valor do período anterior. Oquadro fornece algumas aproximações para aanálise das rentabilidades:

n
3 1,0936 1,1949 1,30512 1,426

Para escolher o investimento com a maiorrentabilidade anual, essa pessoa deveráa) escolher qualquer um dos investimentos A, Bou C, pois as suas rentabilidades anuas sãoiguais a 36%.b) escolher os investimentos A ou C, pois suasrentabilidades anuais são iguais a 39%.c) escolher o investimento A, pois a suarentabilidade anual é maior que asrentabilidades anuais dos investimentos B e C.d) escolher o investimento B, pois suarentabilidade de 36% é maior que asrentabilidades de 3% do investimento A e de18% do investimento C.e) escolher o investimento C, pois suarentabilidade de 39% ao ano é maior que arentabilidade de 36% ao ano dos investimentosA e B.
19. (Uerj 2008) Uma fábrica de doces vendecaixas com 50 unidades de bombons recheadoscom dois sabores, morango e caramelo. O custode produção dos bombons de morango é de 10centavos por unidade, enquanto o dos bombons de

caramelo é de 20 centavos por unidade. Os demaiscustos de produção são desprezíveis.

Sabe-se que cada caixa é vendida por R$ 7,20 eque o valor de venda fornece um lucro de 20%sobre o custo de produção de cada bombom.
Calcule o número de bombons de cada saborcontidos em uma caixa.
20. (Uerj 2001) Um grupo de alunos de umaescola deveria visitar o Museu de Ciência e oMuseu de História da cidade. Quarenta e oitoalunos foram visitar pelo menos um dessesmuseus. 20% dos que foram ao de Ciênciavisitaram o de História e 25% dos que foram ao deHistória visitaram também o de Ciência.
Calcule o número de alunos que visitaram os doismuseus.
21. (Uerj 2001-Adaptada) O coquetel preferido deJoão Carlos tem 15% de álcool e é uma misturade tequila e cerveja.
No bar onde pediu que lhe preparassem essecoquetel, a tequila e a cerveja tinham,respectivamente, 40% e 5% de álcool.
Calcule a razão entre os volumes de tequila ecerveja usados nessa mistura.
Obs.: Considere que o coquetel do Thiago é maisforte.
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