
                                                          PORCENTAGEM E JUROS

 
1. (G1 - cftmg 2018)  A Pesquisa Anual de Serviços (PAS 2015), publicada em 2017 pelo IBGE,
apresentou o gráfico a seguir para divulgar os resultados gerais dos segmentos de serviços 
não financeiros no Brasil, referentes aos anos de 2007 e 2015.

De acordo com o gráfico acima, a diferença percentual da receita operacional líquida, entre o 
segmento que cresceu mais e o segmento que cresceu menos, em 2015, foi de 
a) 3,8.    
b) 3,6.    

c) 2,5.    
d) 2,3.    
  
2. (Udesc 2018)  A Tabela 1 abaixo representa a tabela nutricional de um determinado tablete 
de chocolate de 100 g.

Tabela 1 – Informação Nutricional: Porção 1
4  do tablete

Quantidade por porção
Carboidratos 9 g

Proteínas 1,8 g

Gorduras totais 11g

Gorduras saturadas 6,5 g

Fibra alimentar 2,5 g

Sódio 3,0 mg

A empresa que produz este chocolate pretende reduzir o tamanho do tablete de 100 g  para
85 g  e, para isto, precisará atualizar os valores da Tabela nutricional. Além disso, será incluída
uma nova coluna, que conterá os valores diários percentuais de ingestão (VD%) referentes a 
cada item, com base em uma dieta de 2.000 kcal  de acordo com a Tabela 2.

Tabela 2 - Valores diários de referência de nutrientes
Valor energético 2.000 kcal

Carboidratos 300 g

Proteínas 75 g

Gorduras totais 55 g
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Gorduras saturadas 22 g

Fibra alimentar 25 g

Sódio 2.400 mg

Fonte: portal.anvisa.gov.br

Após a atualização da Tabela 1, o percentual do recomendado diário de carboidratos ingeridos 
em uma porção do novo tablete será equivalente a: 
a) 2,55%    
b) 3%    
c) 7,65%    
d) 8,5%    

e) 2,83%    
  
3. (Uerj 2018)  As farmácias W  e Y  adquirem determinado produto com igual preço de custo. 
A farmácia W  vende esse produto com 50%  de lucro sobre o preço de custo. Na farmácia Y,  
o preço de venda do produto é 80%  mais caro do que na farmácia W.

O lucro da farmácia Y  em relação ao preço de custo é de: 
a) 170%     
b) 150%     
c) 130%     
d) 110%     
  
4. (Upe-ssa 3 2018)  A Prefeitura da Cidade Feliz doou um terreno para a Comunidade Viver 
Bem discutir projetos que deveriam ser implantados no local. Após um planejamento 
participativo, ficou acertado que 40%  da área total desse terreno serão destinados a uma 
creche; 3%,  para banheiros públicos e 17%  para uma academia de ginástica comunitária. A 

sobra da área, que é de 2800 m ,  será utilizada para uma pequena praça com parque de lazer. 

Qual é a área total, em 2m ,  do terreno doado por essa prefeitura? 

a) 3.250    
b) 3.000    
c) 2.500    
d) 2.000    
e) 1.750    
  
5. (G1 - ifba 2018)  Transmitida pelo mosquito Aedes aegypti, a dengue é uma doença viral que
se espalha rapidamente no mundo. Nos últimos 50  anos, a incidência aumentou 30  vezes, 
com ampliação da expansão geográfica para novos países e, na presente década, para 
pequenas cidades e áreas rurais. É estimado que 50  milhões de infecções por dengue 
ocorram anualmente e que aproximadamente 2,5  bilhões de pessoas morem em países onde 
a dengue é endêmica.

No Brasil, a transmissão vem ocorrendo de forma continuada desde 1986, intercalando-se com 
a ocorrência de epidemias, geralmente associadas com a introdução de novos sorotipos em 
áreas anteriormente indenes ou alteração do sorotipo predominante. O maior surto no Brasil 
ocorreu em 2013, com aproximadamente 2  milhões de casos notificados. Atualmente, circulam
no país os quatro sorotipos da doença.

Disponível em: <http://portalsaude.saude.gov.br/index.php/o-ministerio/principal/secretarias/
svs/dengue>. Acesso em 7 de ago. 2017.
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Considerando o texto acima, podemos afirmar que: 
a) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 2.000%.    
b) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 3.000%.    
c) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 1.000%.    
d) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 4.000%.    
e) Nos últimos 50  anos, a incidência de dengue aumentou 5.000%.    
  
6. (G1 - ifal 2018)  No exame de seleção para o ano de 2017, o IFAL ofereceu 504  vagas para 
seus cursos Integrados e, no exame de seleção para o ano de 2018, está oferecendo 630  
vagas. Qual é o percentual de aumento do número de vagas para o ano de 2018? 
a) 12,6%.    
b) 20,0%.    

c) 25,0%.    
d) 30,0%.    

e) 33,0%.    
  
7. (Udesc 2018)  De forma simplificada, a umidade relativa do ar é calculada pela relação entre 
a quantidade de vapor de água presente no ar e a quantidade máxima desse vapor no ar, antes
que ele fique saturado e a água comece a condensar para a forma líquida, para condições 
específicas de temperatura e de pressão. 

Um ambiente fechado de 340 m  apresenta inicialmente 100%  de umidade relativa do ar, com

20 g  de vapor de água por metro cúbico. Se for colocado neste ambiente um condicionador de

ar, que retira do ambiente 1kg  de água por hora (de forma constante), e um umidificador, que 
adiciona 600 g de água por hora (de forma constante), e são ligados simultaneamente, logo a 
umidade relativa nesse ambiente, após 30  minutos, será de: 
a) 25%    
b) 100%    
c) 75%    
d) 85%    
e) 15%    
  
8. (Puccamp 2018)  Segundo dados do IBGE, em 2014 a TV estava presente em 97,1%  dos
67  milhões de domicílios brasileiros. De acordo com esse dado, a quantidade de domicílios 
brasileiros sem TV em 2014 era igual a 
a) 650570.    
b) 1947000.    
c) 6505700.    
d) 1943000.    
e) 19430000.    
  
9. (G1 - epcar (Cpcar) 2018)  Uma consulta pública realizada pelo Instituto que organiza a 
aplicação do Exame Nacional do Ensino Médio, em fevereiro de 2017, visou conhecer a 
preferência sobre os possíveis modelos de aplicação do Exame:

- Modelo A: Testes em apenas 1 dia
- Modelo B: Testes no sábado e no domingo
- Modelo C: Testes em dois domingos consecutivos

Suponha que tenham sido consultadas um total de x  pessoas entre moradores da capital e do 
interior. Desse total, 40  pessoas do interior e 60  da capital não manifestaram preferência 

pelos Modelos A, B  ou C.

O gráfico a seguir mostra os resultados dos que manifestaram sua preferência:
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Baseado nestas informações, é correto afirmar que 
a) 20%  das pessoas consultadas, exatamente, preferem a aplicação do Exame em um único 

dia.   
b) o número total das pessoas consultadas no interior e na capital é o mesmo.    

c) 
5

7
 das pessoas que manifestaram preferência pelos Modelos optaram pela realização do 

Exame em dois dias.    
d) exatamente 12%  das pessoas consultadas não manifestaram opinião.    
  
10. (Uerj 2018)  No mapa mensal de um hospital, foi registrado o total de 800  cirurgias 
ortopédicas, sendo 440  em homens, conforme os gráficos abaixo.

De acordo com esses dados, o número total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres foi: 
a) 144    
b) 162    
c) 184    
d) 190    
  
11. (Enem 2017)  Num dia de tempestade, a alteração na profundidade de um rio, num 
determinado local, foi registrada durante um período de 4  horas. Os resultados estão indicados
no gráfico de linhas. Nele, a profundidade h,  registrada às 13  horas, não foi anotada e, a partir
de h,  cada unidade sobre o eixo vertical representa um metro.
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Foi informado que entre 15  horas e 16  horas, a profundidade do rio diminuiu em 10%.

Às 16  horas, qual é a profundidade do rio, em metro, no local onde foram feitos os registros? 
a) 18    
b) 20    
c) 24    
d) 36    
e) 40    
  
12. (Enem PPL 2017)  A baixa procura por carne bovina e o aumento de oferta de animais para
abate fizeram com que o preço da arroba do boi apresentasse queda para o consumidor. No 
ano de 2012, o preço da arroba do boi caiu de R$ 100,00  para R$ 93,00.

Disponível em: www.diariodemarilia.com.br. Acesso em: 14 ago. 2012.

Com o mesmo valor destinado à aquisição de carne, em termos de perda ou ganho, o 
consumidor 
a) ganhou 6,5%  em poder aquisitivo de carne.    
b) ganhou 7%  em poder aquisitivo de carne.    
c) ganhou 7,5%  em poder aquisitivo de carne.   
d) perdeu 7%  em poder aquisitivo de carne.    
e) perdeu 7,5%  em poder aquisitivo de carne.    
  
13. (Enem PPL 2017)  Uma fábrica de papel higiênico produz embalagens com quatro rolos de
30 m  cada, cujo preço para o consumidor é R$ 3,60.  Uma nova embalagem com dez rolos de
50 m  cada, de mesma largura, será lançada no mercado. O preço do produto na nova 
embalagem deve ser equivalente ao já produzido, mas, para incentivar as vendas, inicialmente 
o preço de venda terá um desconto de 10%.

Para que isso aconteça, o preço de venda da nova embalagem, em real, deve ser 
a) 8,10.    

b) 9,00.    
c) 9,90.    

d) 13,50.    
e) 15,00.    
  
14. (Enem (Libras) 2017)  Uma distribuidora possui 40  mil litros de combustível em estoque. 
Tal combustível é resultante da mistura de etanol e gasolina pura, de acordo com os 
percentuais de 25%  de etanol e 75%  de gasolina pura. Para atender aos novos parâmetros 
nacionais na mistura dos combustíveis, o dono da distribuidora precisará alterar os percentuais 
de composição do combustível presente no tanque para 20%  de etanol e 80%  de gasolina 
pura.
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Se o dono da distribuidora irá adequar o combustível em estoque ao novo padrão adicionando 
gasolina pura aos 40  mil litros existentes, a quantia de gasolina, em litro, a ser adicionada será
a) 32.000.    
b) 10.000.    
c) 8.000.    
d) 2.500.    
e) 2.000.    
  
15. (Enem PPL 2017)  O governo decidiu reduzir de 25%  para 20%  o teor de álcool anidro 
misturado à gasolina vendida nos postos do país. Considere que a média de desempenho, ou 
seja, a quantidade de quilômetros (km)  que um carro anda com 1 litro de combustível, é 
diretamente proporcional à porcentagem de gasolina presente no combustível, e que a média 
de desempenho de um carro antes da decisão do governo era de 13,5 km L.

Nas condições do texto, qual será a estimativa da média de desempenho após a redução de 
álcool anidro no combustível? 
a) 10,80 km L.    

b) 12,65 km L.    

c) 12,82 km L.    

d) 14,15 km L.    

e) 14,40 km L.    

  
16. (Enem PPL 2017)  Em certa loja de roupas, o lucro na venda de uma camiseta é de 25%  
do preço de custo da camiseta pago pela loja. Já o lucro na venda de uma bermuda é de 30%  
do preço de custo da bermuda, e na venda de uma calça o lucro é de 20%  sobre o preço de 
custo da calça. Um cliente comprou nessa loja duas camisetas, cujo preço de custo foi
R$ 40,00  cada uma, uma bermuda que teve preço de custo de R$ 60,00  e duas calças, 
ambas com mesmo preço de custo. Sabe-se que, com essa compra, o cliente proporcionou um
lucro de R$ 78,00  para a loja.

Considerando essas informações, qual foi o preço de custo, em real, pago por uma calça? 
a) 90    
b) 100    
c) 125    
d) 195    
e) 200    
  
17. (Enem 2017)  Quanto tempo você fica conectado à internet? Para responder a essa 
pergunta foi criado um miniaplicativo de computador que roda na área de trabalho, para gerar 
automaticamente um gráfico de setores, mapeando o tempo que uma pessoa acessa cinco 
sites visitados. Em um computador, foi observado que houve um aumento significativo do 
tempo de acesso da sexta-feira para o sábado, nos cinco sites mais acessados. A seguir, 
temos os dados do miniaplicativo para esses dias.
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Analisando os gráficos do computador, a maior taxa de aumento no tempo de acesso, da 
sexta-feira para o sábado, foi no site 
a) X.    
b) Y.    
c) Z.    
d) W.    
e) U.    
  
18. (Enem (Libras) 2017)  Um atacadista compra de uma fábrica um produto por R$ 10,00  e 

repassa às lojas por um preço 50%  superior. Para obterem um lucro suficiente com o produto, 
os lojistas fazem a revenda com acréscimo de preço de 100%  do valor pelo qual compraram.

Qual é o preço final, em real, de um produto que passou pelas três etapas listadas? 
a) R$ 15,00    

b) R$ 20,00    

c) R$ 25,00    

d) R$ 30,00    

e) R$ 40,00    

  
19. (Enem 2017)  Um empréstimo foi feito a taxa mensal de i%,  usando juros compostos, em 
oito parcelas fixas e iguais a P.
O devedor tem a possibilidade de quitar a dívida antecipadamente a qualquer momento, 
pagando para isso o valor atual das parcelas ainda a pagar. Após pagar a 5ª parcela, resolve 
quitar a dívida no ato de pagar a 6ª parcela.

A expressão que corresponde ao valor total pago pela quitação do empréstimo é 

a) 2

1 1
P 1

i i1 1100 100

 
 
              

   

b) 
1 1

P 1
i 2i

1 1
100 100

 
 
  
             

   

c) 2 2

1 1
P 1

i i
1 1

100 100
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d) 
1 1 1

P 1
i 2i 3i

1 1 1
100 100 100

 
 
   
                    

   

e) 2 3

1 1 1
P 1

i i i1 1 1100 100 100

 
 
                      

   

  
20. (Enem PPL 2016)  Segundo o Compromisso Empresarial para Reciclagem (Cempre), o 
volume de lixo urbano reciclado passou de 5  milhões de toneladas, em 2003, para 7,1 milhões
de toneladas, em 2008. Nesse mesmo período, o número de municípios com coleta seletiva 
passou de 653  para 1.004.  Esperava-se, durante este período, um aumento de pelo menos
40%  no volume de lixo urbano reciclado e de 60%  no número de municípios com coleta 
seletiva.

Disponível em: http://revistaepoca.globo.com. Acesso em: 31 jul. 2012.

Considerando os valores apresentados para o período de 2003 a 2008, os aumentos 
esperados no volume de lixo urbano reciclado e no número de municípios com coleta seletiva 
a) não foram atingidos, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi de 30%,  e no 

número de municípios com coleta seletiva foi de 30%.    
b) não foram atingidos, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi de 30%,  e no 

número de municípios com coleta seletiva foi de 35%.    
c) foram atingidos apenas parcialmente, pois os aumentos no volume de lixo urbano reciclado e

no número de municípios com coleta seletiva foram de 42%.    
d) foram atingidos apenas parcialmente, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi 

de 42%,  e no número de municípios com coleta seletiva foi de 35%.    
e) foram atingidos apenas parcialmente, pois o aumento no volume de lixo urbano reciclado foi 

de 42%,  e no número de municípios com coleta seletiva foi de 54%.    
  
21. (Enem PPL 2016)  No início de janeiro de um determinado ano, uma família decidiu 
economizar para as férias de julho daquele ano, guardando uma quantia por mês. Eles 
decidiram que, em janeiro, guardariam R$ 300,00  e, a partir de fevereiro, guardariam, a cada 

mês, 20%  a mais do que no mês anterior.

Qual foi o total economizado (em real) no primeiro semestre do ano, abandonando, por 
arredondamento, possíveis casas decimais nesse resultado? 
a) 1.800,00    
b) 2.100,00    

c) 2.160,00    
d) 2.978,00    

e) 3.874,00    
  
22. (Enem 2016)  A fim de acompanhar o crescimento de crianças, foram criadas pela 
Organização Mundial da Saúde (OMS) tabelas de altura, também adotadas pelo Ministério da 
Saúde do Brasil. Além de informar os dados referentes ao índice de crescimento, a tabela traz 
gráficos com curvas, apresentando padrões de crescimento estipulados pela OMS.

O gráfico apresenta o crescimento de meninas, cuja análise se dá pelo ponto de intersecção 
entre o comprimento, em centímetro, e a idade, em mês completo e ano, da criança.
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Uma menina aos 3  anos de idade tinha altura de 85  centímetros e aos 4  anos e 4  meses 

sua altura chegou a um valor que corresponde a um ponto exatamente sobre a curva p50.

Qual foi o aumento percentual da altura dessa menina, descrito com uma casa decimal, no 
período considerado? 
a) 23,5%    
b) 21,2%    

c) 19,0%    
d) 11,8%    

e) 10,0%    
  
23. (Enem 2016)  Uma pessoa comercializa picolés. No segundo dia de certo evento ela 
comprou 4  caixas de picolés, pagando R$ 16,00  a caixa com 20  picolés para revendê-los no 
evento. No dia anterior, ela havia comprado a mesma quantidade de picolés, pagando a 
mesma quantia, e obtendo um lucro de R$ 40,00  (obtido exclusivamente pela diferença entre o
valor de venda e o de compra dos picolés) com a venda de todos os picolés que possuía.
Pesquisando o perfil do público que estará presente no evento, a pessoa avalia que será 
possível obter um lucro 20%  maior do que o obtido com a venda no primeiro dia do evento.

Para atingir seu objetivo, e supondo que todos os picolés disponíveis foram vendidos no 
segundo dia, o valor de venda de cada picolé, no segundo dia, deve ser 
a) R$ 0,96.    

b) R$ 1,00.    

c) R$ 1,40.    

d) R$ 1,50.    

e) R$ 1,56.    

  
24. (Enem 2ª aplicação 2016)  O Brasil é o quarto produtor mundial de alimentos e é também 
um dos campeões mundiais de desperdício. São produzidas por ano, aproximadamente, 150  

milhões de toneladas de alimentos e, desse total, 
2

3
 são produtos de plantio. Em relação ao 

que se planta, 64%  são perdidos ao longo da cadeia produtiva (20%  perdidos na colheita,
8%  no transporte e armazenamento, 15%  na indústria de processamento, 1%  no varejo e o 
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restante no processamento culinário e hábitos alimentares).

Disponível em: www.bancodealimentos.org.br. Acesso em: 1 ago. 2012.

O desperdício durante o processamento culinário e hábitos alimentares, em milhão de 
tonelada, é igual a 
a) 20.    
b) 30.    
c) 56.    
d) 64.    
e) 96.    
  
25. (Enem PPL 2016)  O técnico de um time de voleibol registra o número de jogadas e de 
acertos, por atleta, em cada fundamento, para verificar os desempenhos dos jogadores. Para 
que o time tenha um melhor aproveitamento no fundamento bloqueio, ele decide substituir um 
dos jogadores em quadra por um dos que estão no banco de reservas. O critério a ser adotado 
é o de escolher o atleta que, no fundamento bloqueio, tenha apresentado o maior número de 
acertos em relação ao número de jogadas de que tenha participado. Os registros dos cinco 
atletas que se encontram no banco de reservas, nesse fundamento, estão apresentados no 
quadro.

Atleta
Participação em bloqueios
Número de

acertos
Número de

jogadas
I 20 30
II 10 34
III 19 32
IV 3 4
V 8 10

Qual dos atletas do banco de reservas o treinador deve colocar em quadra? 
a) I   
b) II   
c) III   
d) IV   
e) V   
  
26. (Enem PPL 2016)  Para atrair uma maior clientela, uma loja de móveis fez uma promoção 
oferecendo um desconto de 20%  em alguns de seus produtos.
No gráfico, estão relacionadas as quantidades vendidas de cada um dos produtos, em um dia 
de promoção.

No quadro constam os preços de cada produto vendido já com o desconto de 20%  oferecido 
pela loja.
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Móvel Preço (R$)

Cama 450,00

Mesa 300,00

Colchão 350,00

Pia de cozinha 400,00

Qual foi o valor total de desconto, em reais, concedido pela loja com a venda desses produtos 
durante esse dia de promoção? 
a) 300,00    

b) 375,00    
c) 720,00    

d) 900,00    
e) 1.125,00    
  
27. (Enem 2016)  O censo demográfico é um levantamento estatístico que permite a coleta de 
várias informações. A tabela apresenta os dados obtidos pelo censo demográfico brasileiro nos
anos de 1940 e 2000, referentes à concentração da população total, na capital e no interior, 
nas cinco grandes regiões.

População residente, na capital e interior segundo as Grandes Regiões 1940/2000

Grandes
regiões

População residente
Total Capital Interior

1940 2000 1940 2000 1940 2000
Norte 1.632.917 12.900.704 368.528 3.895.400 1.264.389 9.005.304

Nordeste 14.434.080 47.741.711 1.270.729 10.162.346 13.163.351 37.579.365
Sudeste 18.278.837 72.412.411 3.346.991 18.822.986 14.931.846 53.589.425

Sul 5.735.305 25.107.616 459.659 3.290.220 5.275.646 21.817.396
Centro-Oeste 1.088.182 11.636.728 152.189 4.291.120 935.993 7.345.608

Fonte: IBGE, Censo Demográfico 1940/2000.

O valor mais próximo do percentual que descreve o aumento da população nas capitais da 
Região Nordeste é 
a) 125%    
b) 231%    
c) 331%    
d) 700%    
e) 800%    
  
28. (Enem 2016)  O LlRAa, Levantamento Rápido do Índice de Infestação por Aedes aegypti, 
consiste num mapeamento da infestação do mosquito Aedes aegypti. O LlRAa é dado pelo 
percentual do número de imóveis com focos do mosquito, entre os escolhidos de uma região 
em avaliação.
O serviço de vigilância sanitária de um município, no mês de outubro do ano corrente, analisou 
o LlRAa de cinco bairros que apresentaram o maior índice de infestação no ano anterior. Os 
dados obtidos para cada bairro foram:

I. 14  imóveis com focos de mosquito em 400  imóveis no bairro;
II. 6  imóveis com focos de mosquito em 500  imóveis no bairro;
III. 13  imóveis com focos de mosquito em 520  imóveis no bairro;
lV. 9  imóveis com focos de mosquito em 360  imóveis no bairro;
V. 15  imóveis com focos de mosquito em 500  imóveis no bairro.
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O setor de dedetização do município definiu que o direcionamento das ações de controle 
iniciarão pelo bairro que apresentou o maior índice do LlRAa.

Disponível em: http://bvsms.saude.gov.br. Acesso em: 28 out. 2015.

As ações de controle iniciarão pelo bairro 
a) I.   
b) II.   
c) III.   
d) IV.   
e) V.   
 

Página 12 de 18



                                                          PORCENTAGEM E JUROS

Gabarito:  

Resposta da questão 1:
 [B]

O serviço que mais cresceu foi o Serviços profissionais, administrativos e complementares com
um crescimento de: 26,8 23 3,8 

O serviço que menos cresceu foi o de Serviços de manutenção e recuperação com um 
crescimento de: 1,7 1,5 0,2 

Logo, a diferença é de: 3,8 0,2 3,6    

Resposta da questão 2:
 [A]

A resposta é dada por
9

0,85 100% 2,55%.
300
     

Resposta da questão 3:
 [A]

Sejam k  o preço de custo nas farmácias W  e Y.  Logo, sabemos que o preço de venda na 
farmácia W  é 1,5k  e, portanto, que o preço de venda na farmácia Y  é 1,8 1,5k 2,7k.             
Em consequência, podemos afirmar que o lucro percentual da farmácia Y  em relação ao preço
de custo do produto mencionado é 
2,7k k

100% 170%.
k


    

Resposta da questão 4:
 [D]

Seja x  a área total do terreno.  
O percentual da sobra da área, em relação à área total do terreno, corresponde a
100% (40% 3% 17%) 40%.   

Por conseguinte, temos
20,4 x 800 x 2000 m .      

Resposta da questão 5:
 [B]

Se a incidência aumentou em trinta vezes temos que:

Considere x  o número inicial de casos: 
3000

x 30 x 3000% x
100

       

Resposta da questão 6:
 [C]

Para calcular o percentual de aumento basta dividir o valor do ano de 2018 pelo ano de 2017: 
630

1,25 1 0,25 1 25%
504
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Logo, teve um aumento de 25%.   

Resposta da questão 7:
 [C]

O ambiente apresenta 20 40 800   gramas de vapor de água. Logo, como em 30 minutos 

serão retirados 
1000 600

200 g
2


  de vapor de água, podemos concluir que a umidade 

relativa nesse ambiente será  
800 200

100% 75%.
800


    

Resposta da questão 8:
 [D]

Calculando:
67.000.000 (1 0,971) 1.943.000     

Resposta da questão 9:
 [C]

Calculando:
Pessoas consultadas :

Interior 40 50 100 200 390

Capital 60 150 150 50 410

    
    

 

Analisado as alternativas uma a uma:

[A] INCORRETA. O total de pessoas consultadas (interior e capital) seria de 800  pessoas 
menos 20%  desse total seria igual a 160  pessoas. Pelo gráfico percebe-se que 200  
pessoas preferem o exame em um único dia.

[B] INCORRETA. Na capital foram consultadas 410  pessoas contra 390  no interior.
[C] CORRETA. Foram entrevistadas 800  pessoas, dentre as quais 100  não manifestaram 

preferência e 700  manifestaram preferência. Destas 700,  500  manifestaram preferência 

pela realização do exame em 2 dias (modelos B ou C). Ou seja, 500  de 700  ou 
5

.
7

 

[D] INCORRETA. Foram entrevistadas 800  pessoas, dentre as quais 100  não manifestaram 
preferência, que corresponde a 12,5%.   

Resposta da questão 10:
 [C]

Total de cirurgias em fêmur:
800 0,45 360 

Total de cirurgias em fêmur em homens:
440 0,40 176   

Assim, o número total de cirurgias de fêmur realizadas em mulheres será:
360 176 184    

Resposta da questão 11:
 [A]
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Entre 15 h  e 16 h  a profundidade diminuiu 2  metros, que representa 10%  da profundidade às
15 h.  Assim, se pode inferir que a profundidade às 15 h  era de 20  metros ( 20 10% 2  ) e às
16 h  era de 18  metros.  

Resposta da questão 12:
 [C]

Como o consumidor poderá comprar
100 93

100% 7,53%,
93


 

a mais de carne, podemos afirmar que ele ganhou, aproximadamente, 7,5%  em poder 
aquisitivo de carne.  

Resposta da questão 13:
 [D]

Desde que o preço do metro do papel na embalagem com quatro rolos era de 
3,6

R$ 0,03,
4 30




 

segue que o preço de venda da nova embalagem deve ser
0,9 0,03 10 50 R$ 13,50.      

Resposta da questão 14:
 [B]

Seja g  a quantidade, em litros, de gasolina pura que deverá ser adicionada ao estoque. Tem-
se que

g 0,75 40.000
0,8 g 30.000 0,8g 32.000

g 40.000

0,2g 2.000

g 10.000.

 
    


 
 

  

Resposta da questão 15:
 [E]

Tem-se que a estimativa da média de desempenho após a redução de álcool anidro no 
combustível é dada por

80% 75%
1 13,5 14,4 km L.

75%

    
 

  

Resposta da questão 16:
 [B]

Seja p  o preço de custo de uma calça. Logo, temos
2 0,25 40 0,3 60 2 0,2 p 78 0,4 p 40

p R$ 100,00.

          
 

  

Resposta da questão 17:
 [A]

Calculando:
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maior taxa de aumen

56 40
Site U 0,4

40
21 12

Site X 0,75
12

51 30
Site Y 0,7

30
11 10

Site Z 0,1
10

57 38
Site W 0,

t

5
38

o


 


  


 


 


 

  

Resposta da questão 18:
 [D]

A resposta é 10 1,5 2 R$ 30,00.     

Resposta da questão 19:
 [A]

Calculando:
Parcela P

No ato da 6ª parcela:

2 2

P P 1 1
P P 1

i ii i1 11 1100 100100 100

 
 
                              

  

Resposta da questão 20:
 [E]

Sendo x  igual a porcentagem de lixo urbano reciclado em relação a 2003 e y  igual a 
porcentagem de municípios atingidos em relação a 2003, pode-se calcular:
5 milhões 100%

x 142% aumento de 42%
7,1milhões x

653 100%
y 153,75% aumento de 54%

1004 y


  




   



   

Resposta da questão 21:
 [D]

Calculando:
Janeiro 300

Fevereiro 300 1,2 360

Março 360 1,2 432
300 360 432 518,4 622,08 746,496 2978,976

Abril 432 1,2 518,40

Maio 518,40 1,2 622,08

Junho 622,08 1,2 746,496


  

  
      

  
  
  

  

Resposta da questão 22:
 [A]
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Tomando a curva  p50,  sabemos que aos  4  anos e  4  meses a altura da menina chegou a

105 cm.  Por conseguinte, a resposta é dada por   

105 85
100% 23,5%.

85


    

Resposta da questão 23:
 [C]

Sendo 
40

R$ 10,00
4

 o lucro obtido com a venda de cada caixa, segue que o lucro percentual 

foi de  
10

100% 62,5%.
16

 Logo, para que o lucro seja 20%  maior no segundo dia, a pessoa 

deverá ter um lucro igual a  1,2 62,5% 75%.  Em consequência, o preço de venda de cada 

picolé deve ser igual a  
16

1,75 R$ 1,40.
20

  

Resposta da questão 24:
 [A]

Sendo 64% (20% 8% 15% 1%) 20%      o percentual correspondente ao desperdício 
durante o processamento culinário e hábitos alimentares, podemos concluir que o resultado é

2
150 0,2 20.

3
     

Resposta da questão 25:
 [E]

Calculando o percentual de acerto de cada um dos jogadores, tem-se:

acertos

acertos

acertos

acertos

acertos

20
I) % 0,6667 66,67% de acerto

30
10

II) % 0,2941 29,41% de acerto
34
19

III) % 0,59375 59,375% de acerto
32
3

IV) % 0,75 75% de acerto
4
8

V) % 0,8 80% de acerto
10

  

  

  

  

  

 
Logo, o jogador com maior percentual de acertos (o qual deve entrar em quadra) é o jogador V.

Resposta da questão 26:
 [D]

Calculando:
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Móvel Preço (R$) Preço sem
desconto

Desconto por
peça

Nº peças
vendidas

Total de
desconto

Cama 450,00
450

562,5
1 0,2




 112,5 2 225

Mesa 300,00
300

375
1 0,2




75,0 3 225

Colchão 350,00
350

437,5
1 0,2




87,5 4 350

Pia de
cozinha

400,00
400

500
1 0,2




100,0 1 100

Total 900,00
  

Resposta da questão 27:
 [D]

Tem-se que a resposta é dada por

10.200.000 1.300.000
100% 700%.

1.300.000


    

Resposta da questão 28:
 [A]

Como 
14

0,035;
400

   
13

0,025;
500

  
9

0,025
360

  e 
15

0,030,
500

  segue que ações de controle 

iniciarão pelo bairro I.  
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