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PORCENTAGEM

Porcentagem é um contéudo muito comum e muita gente usa no cotidiano e até mesmo 
fazem cálculos mentais com facilidade, porém, quando precisam resolver um problema como os 
listados abaixo, a situação muda. 

O conceito de porcentagem é bem simples. A palavra porcentagem significa “divisão em 100 
partes iguais”, ou seja, três por cento (3%) significa três partes de 100 ou 3 centésimos (3/100). 
Então se eu quero calcular três porcento de 800, por exemplo, é só fazer o seguinte cálculo:

248.3
100
800.3800.

100
3

===

Agora vejamos algumas questões e suas respectivas resoluções.

EXERCÍCIOS (PARTE 1)

1- Ao comprar um objeto cujo preço era R$ 200,00, obtive um desconto de R$ 30,00. Qual 
foi a taxa de desconto? 

a) 5% 
b) 8% 
c) 12% 
d) 15% 
 
2- Ao comprar um televisor obtive um desconto de R$ 80,00. Qual era o preço do objeto, em 

reais, se a taxa de desconto era de 20%? 
 a) 200 
b) 300 
c) 400 
d) 500 
 
3- Ao fazer uma compra de R$ 105,00 obtive um desconto de R$ 8,40. Sendo assim, qual 

foi a taxa de desconto? 
a) 5% 
b) 6% 
c) 7% 
d) 8% 

 4- O preço de custo de um produto é de R$ 45,00. Um comerciante vende esse produto por 
R$ 60,75. Qual a taxa de lucro sobre o preço de custo? 

 a) 20% 
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b) 25% 
c) 35% 
d) 40% 
 
5- Uma pessoa teve um aumento de salário de 28% e passou a ganhar R$ 2.944,00. Qual 

era o seu salário, em reais, antes do aumento? 
a) 1.800 
b) 2.200 
c) 2.300 
d) 2.700 
    
6- Quais os juros produzidos por uma capital de R$ 90.000,00 em 1 ano, 5 meses, e 20 

dias, aplicado a uma taxa de 8% ao mês? 
a) 126.000 reais 
b) 126.500 reais 
c) 127.000 reais 
d) 127.200 reais 
 
7- (Colégio Militar) Durante este ano de 2003, o preço da gasolina sofreu os seguintes 

reajustes (sucessivos e nesta ordem): 

I – Aumento de 10% 
II – Aumento de 8% 
III – redução de 5% 

Em relação ao seu preço inicial neste ano, podemos afirmar que:  
 a) Houve um aumento de 13%           
b) Houve um aumento de 12,86% 
c) Houve um aumento de 10,5%         
d) Houve um aumento de 7% 
e) Houve um aumento de 5,8% 

GABARITO

1. D
2. C
3. D
4. C
5. C
6. D
7. B
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RESOLUÇÕES DETALHADAS DE 1 A 6.

Figura 1 - resolução detalhada questão 1

Figura 2 - resolução detalhada questão 2

Figura 3 - resolução detalhada questão 3
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Figura 4 - resolução detalhada questão 4

Figura 5 - resolução detalhada questão 5

Figura 6 - resolução detalhada questão 6
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PORCENTAGEM – PARTE 2

8. (ENEM) Em uma determinada cidade, o preço da gasolina por litro era de R$2,75 e bai-
xou para R$2,20. Nesse contexto, o preço da gasolina foi reduzido em:

a) 15%                          
b) 17%                          
c) 18%                        
d) 20%                    
e) 25%

9. (ENEM) A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se 
imagina, como mostra a pesquisa abaixo, realizada com os jogadores profissionais dos quatro 
principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. De acordo com esses dados, o percentual dos 
jogadores dos quatro clubes que concluíram o Ensino Médio é de aproximadamente:

a) 14%                   
b) 48%                        
c) 54%                           
d) 60%                             
e) 68%

10. (ENEM) A capa de uma revista de grande circulação trazia a seguinte informação, rela-
tiva a uma reportagem daquela edição:

- O brasileiro diz que é feliz na cama, mas debaixo dos lençóis 47% não sentem vontade 
de fazer sexo.

O texto abaixo, no entanto, adaptado da mesma reportagem, mostra que o dado acima está 
errado:

- Outro problema predominantemente feminino é a falta de desejo − 35% das mulheres não 
sentem nenhuma vontade de ter relações. Já entre os homens, apenas 12% se queixam de falta 
de desejo.
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Considerando que o número de homens na população seja igual ao de mulheres, a por-
centagem aproximada de brasileiros que não sentem vontade de fazer sexo, de acordo com a 
reportagem, é

a) 12%                        
b) 24%                       
c) 29%                       
d) 35%                             
e) 50%

11. (ENEM) Os médicos recomendam para um adulto 800mg de cálcio por dia e informam 
que 1 litro de leite contém 1880mg de cálcio. Se um adulto tomar 200ml de leite, o percentual da 
dose diária recomendada de cálcio que ele absorve é:

a) 17%                          
b) 27%                          
c) 37%                            
d) 47%                   
e) 53%

12. (ENEM) A Copa do Mundo da África do Sul registrou a pior média de gols em uma primei-
ra rodada dentre todos os mundiais já realizados. Foram marcados apenas 25 gols em 16 jogos. 
O gráfico mostra a evolução da média de gols, na primeira rodada, nos mundiais de 1990 a 2010.

De acordo com o gráfico, para que a média de gols na primeira rodada da Copa do Mundo 
do Brasil, em 2014, seja aproximadamente a mesma de 2002, a média registrada em 2010 de-
verá ter um aumento de aproximadamente:

a) 30%           
b) 40%            
c) 60%
d) 80%          
e) 100%
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13. (ENEM) Os dados (percentuais) apresentados no gráfico a seguir foram gerados a partir 
dos dados colhidos no conjunto de seis regiões metropolitanas pelo Departamento Intersindical 
de Estatística e Estudos Socioeconômicos (Dieese).

Supondo que o total de pessoas pesquisadas na região metropolitana de Porto Alegre equi-
vale a 250000, o número de desempregados em março de 2010, nessa região, foi de:

a) 24500         
b) 25000                 
c) 220500                
d) 223000      
e) 227500

14. (ENEM) Para se obter 1,5kg do dióxido de urânio puro, matéria-prima para a produção 
de combustível nuclear, é necessário extrair-se e tratar-se 1,0 tonelada de minério. Assim o rendi-
mento (dado em % de massa) do tratamento do minério até chegar ao dióxido de urânio puro é de:

a) 0,10%                 
b) 0,015%                         
c) 1,5%                      
d) 15%                     
e) 0,15%

15- (UERJ) Um índice de inflação de 25% em um determinado período indica que, em 
média, os preços aumentaram 25% nesse período. Um trabalhador que antes podia uma quan-
tidade X de produtos, com a inflação e sem aumento salarial, só poderá comprar agora uma 
quantidade Y dos mesmos produtos, sendo Y < X.

Com a inflação de 25%, a perda do poder de compra desse trabalhador é de:
a) 20%
b) 30%
c) 50%
d) 80%
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16- (UERJ) 

O cálculo errado da gorjeta levou os dois amigos a pagarem uma conta de R$ 58,00, quando 
o valor correto a ser pago deveria ser R$ 18,00 + 10% de 18,00. Se soubesse um pouquinho de 
aritmética, esses clientes poderiam ter economizado, em reais, a quantia de:

a) R$ 36,20
b) R$ 38,20
c) R$ 39,00
d) R$ 48,20

17- (UERJ) No dia 5 de dezembro, uma loja aumenta os preços de seus produtos em 60%. Na 
liquidação após o Ano Novo, os mesmos produtos sofrem um desconto de 27,5% em relação aos preços 
reajustados em 5 de dezembro. Após esta liquidação, podemos constatar que os preços dos produtos, em 
relação aos preços do dia 4 de dezembro, sofreram uma variação percentual de:

a) 16,0%
b) 29,0%
c) 32,5%
d) 44,0%

GABARITO

8. D
9. D
10. B
11. D
12. D
13. A
14. E
15. A
16. B
17. A


