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Porcentagem 
 
1. João deve 12 parcelas de R$ 150,00 referentes ao cheque especial de seu banco e cinco 
parcelas de R$ 80,00 referentes ao cartão de crédito. O gerente do banco lhe ofereceu duas 
parcelas de desconto no cheque especial, caso João quitasse esta dívida imediatamente ou, na 
mesma condição, isto é, quitação imediata, com 25% de desconto na dívida do cartão. João 
também poderia renegociar suas dívidas em 18 parcelas mensais de R$ 125,00. Sabendo desses 
termos, José, amigo de João, ofereceu-lhe emprestar o dinheiro que julgasse necessário pelo 
tempo de 18 meses, com juros de 25% sobre o total emprestado. 
 
A opção que dá a João o menor gasto seria: 

a) Renegociar suas dívidas com o banco. 
b) Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação das duas dívidas. 
c) Recusar o empréstimo de José e pagar todas as parcelas pendentes nos devidos prazos. 
d) Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cheque especial e pagar as 

parcelas do cartão de crédito. 
e) Pegar emprestado de José o dinheiro referente à quitação do cartão de crédito e pagar as 

parcelas do cheque especial. 
 
 
2. João deseja comprar um carro cujo preço à vista, com todos os pontos possíveis, é de R$ 
21.000,00 e esse valor não será reajustado nos próximos meses. 
Ele tem R$ 20.000,00, que podem ser aplicados a uma taxa de juros compostos de 2% ao mês, e 
escolhe deixar todo o seu dinheiro aplicado até que o montante atinja o valor do carro. 
 
Para ter o carro, João deverá esperar: 

a) Dois meses, e terá a quantia exata. 
b) Três meses, e terá a quantia exata. 
c) Três meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$ 225,00. 
d) Quatro meses, e terá a quantia exata. 
e) Quatro meses, e ainda sobrarão, aproximadamente, R$ 430,00. 

 
 
3. Considere que uma pessoa decida investir uma determinada quantia e que lhe sejam 
apresentadas três possibilidades de investimento, com rentabilidades líquidas garantidas pelo 
período de um ano, conforme descritas: 
Investimento A: 3% ao mês. 
Investimento B: 36% ao ano. 
Investimento C: 18% ao semestre. 
 
As rentabilidades, para esses investimentos, incidem sobre o valor do período anterior. O quadro 
fornece algumas aproximações para a análise das rentabilidades: 
 

n 1,03n 

3 1,093 
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6 1,194 

9 1,305 

12 1,426 

 
Para escolher o investimento com a maior rentabilidade anual, essa pessoa deverá: 

a) Escolher qualquer um dos investimentos A, B ou C, pois as suas rentabilidades anuais são 
iguais a 36%. 

b) Escolher os investimentos A ou C, pois suas rentabilidades anuais são iguais a 39%. 
c) Escolher o investimento A, pois a sua rentabilidade anual é maior que as rentabilidades 

anuais dos investimentos B e C. 
d) Escolher o investimento B, pois sua rentabilidade de 36% é maior que as rentabilidades de 

3% do investimento A e de 18% do investimento C. 
e) Escolher o investimento C, pois sua rentabilidade de 39% ao ano é maior que a 

rentabilidade de 36% ao ano dos investimentos A e B. 
 
 
4. Arthur deseja comprar um terreno de Cléber, que lhe oferece as seguintes possibilidades de 
pagamento:  
• Opção 1: Pagar à vista, por R$ 55 000,00;  
• Opção 2: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 30 000,00, e mais uma prestação de R$ 26 
000,00 para dali a 6 meses.  
• Opção 3: Pagar a prazo, dando uma entrada de R$ 20 000,00, mais uma prestação de R$ 20 
000,00, para dali a 6 meses e outra de R$ 18 000,00 para dali a 12 meses da data da compra.  
• Opção 4: Pagar a prazo dando uma entrada de R$ 15 000,00 e o restante em 1 ano da data da 
compra, pagando R$ 39 000,00.  
• Opção 5: pagar a prazo, dali a um ano, o valor de R$ 60 000,00.  
 
Arthur tem o dinheiro para pagar à vista, mas avalia se não seria melhor aplicar o dinheiro do 
valor à vista (ou até um valor menor) em um investimento, com rentabilidade de 10% ao semestre, 
resgatando os valores à medida que as prestações da opção escolhida fossem vencendo. Após 
avaliar a situação do ponto de vista financeiro e das condições apresentadas, Arthur concluiu que 
era mais vantajoso financeiramente escolher a opção: 

a) 1 
b) 2 
c) 3 
d) 4 
e) 5 

 
 

5. A cerâmica possui a propriedade da contração, que consiste na evaporação da água existente 
em um conjunto ou bloco cerâmico submetido a uma determinada temperatura elevada: em seu 
lugar aparecendo “espaços vazios” que tendem a se aproximar. No lugar antes ocupado pela 
água vão ficando lacunas e, consequentemente, o conjunto tende a retrair-se. Considere que no 
processo de cozimento a cerâmica de argila sofra uma contração, em dimensões lineares, de 
20%. 

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 30 mar. 2012 (adaptado) 
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Levando em consideração o processo de cozimento e a contração sofrida, o volume V de uma 
travessa de argila, de forma cúbica de aresta a, diminui para um valor que é: 

a) 20% menor que V, uma vez que o volume do cubo é diretamente proporcional ao 
comprimento de seu lado. 

b) 36% menor que V, porque a área da base diminui de a² para ((1 − 0,2)a)² . 
c) 48,8% menor que V, porque o volume diminui de a³ para (0,8a)³ 
d) 51,2% menor que V, porque cada lado diminui para 80% do comprimento original. 
e) 60% menor que V, porque cada lado diminui 20%. 

 
 
6. Um laboratório realiza exames em que é possível observar a taxa de glicose de uma pessoa. 
Os resultados são analisados de acordo com o quadro a seguir. 

 
Um paciente fez um exame de glicose nesse laboratório e comprovou que estava com 
hiperglicemia. Sua taxa de glicose era de 300 mg/dL. Seu médico prescreveu um tratamento em 
duas etapas. Na primeira etapa ele conseguiu reduzir sua taxa em 30% e na segunda etapa em 
10%. 
Ao calcular sua taxa de glicose após as duas reduções, o paciente verificou que estava na 
categoria de: 

a) hipoglicemia. 
b) normal. 
c) pré-diabetes. 
d) diabetes melito. 
e) hiperglicemia. 

 
 
7. De acordo com a ONU, da água utilizada diariamente: 
25% são para tomar banho, lavar as mãos e escovar os dentes. 
33% são utilizados em descarga de banheiro. 
27% são para cozinhar e beber.  
15% são para demais atividades.  
 
No Brasil, o consumo de água por pessoa chega, em média, a 200 litros por dia.  
O quadro mostra sugestões de consumo moderado de água por pessoa, por dia, em algumas 
atividades.  
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Se cada brasileiro adotar o consumo de água indicado no quadro, mantendo o mesmo consumo 
nas demais atividades, então economizará diariamente, em média, em litros de água: 

a) 30,0 
b) 69,6 
c) 100,4 
d) 130,4 
e) 170,0 

 
 
8. Uma organização não governamental divulgou um levantamento de dados realizado em 
algumas cidades brasileiras sobre saneamento básico. Os resultados indicam que somente 36% 
do esgoto gerado nessas cidades é tratado, o que mostra que 8 bilhões de litros de esgoto sem 
nenhum tratamento são lançados todos os dias nas águas. 
Uma campanha para melhorar o saneamento básico nessas cidades tem como meta a redução 
da quantidade de esgoto lançado nas águas diariamente, sem tratamento, para 4 bilhões de litros 
nos próximos meses.  
 
Se o volume de esgoto gerado permanecer o mesmo e a meta dessa campanha se concretizar, o 
percentual de esgoto tratado passará a ser: 

a) 72% 
b) 68% 
c) 64% 
d) 54% 
e) 18% 

 
 
9. O Brasil é um país com uma vantagem econômica clara no terreno dos recursos naturais, 
dispondo de uma das maiores áreas com vocação agrícola do mundo. Especialistas calculam 
que, dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, as reservas indígenas e as áreas de 
preservação, incluindo reservas e mananciais, cubram por volta de 470 milhões de hectares. 
Aproximadamente 280 milhões se destinam à agropecuária, 200 milhões para pastagens e 80 
milhões para a agricultura, somadas as lavouras anuais e as perenes, como o café e a fruticultura.  
FORTES, G. Recuperação de pastagens é alternativa para ampliar cultivos. Folha de S. Paulo, 30 

out. 2011. 
 
De acordo com os dados apresentados, o percentual correspondente à área utilizada para 
agricultura em relação à área do território brasileiro é mais próximo de: 

a) 32,8% 
b) 28,6% 
c) 10,7% 
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d) 9,4% 
e) 8,0% 

 
 
10. Os vidros para veículos produzidos por certo fabricante têm transparências entre 70% e 90%, 
dependendo do lote fabricado. Isso significa que, quando um feixe luminoso incide no vidro, uma 
parte entre 70% e 90% da luz consegue atravessá-lo. Os veículos equipados com vidros desse 
fabricante terão instaladas, nos vidros das portas, películas protetoras cuja transparência, 
dependendo do lote fabricado, estará entre 50% e 70%. Considere que uma porcentagem P da 
intensidade da luz, proveniente de uma fonte externa, atravessa o vidro e a película. De acordo 
com as informações, o intervalo das porcentagens que representam a variação total possível de P 
é: 

a) [35 ; 63] 
b) [40 ; 63] 
c) [50 ; 70] 
d) [50 ; 90] 
e) [70 ; 90] 
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Gabarito 
 

1. E 
2. C 
3. C 
4. D 
5. C 
6. D 
7. C 
8. B 
9. D 
10. A 

 


