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Porcentagem

1) Suponha que uma seção do Tribunal Regional Federal tem 150 
funcionários, dos quais 90 usam óculos. Considerando que, do 
total de funcionários, 60% são mulheres e, destas, 40% usam 
óculos, o número de funcionários do sexo masculino que usam 
óculos é
(A) 36   
(B) 42   
(C) 48   
(D) 54   
(E) 56



Porcentagem

2) Carlos gasta 30% do seu salário com a prestação do 
financiamento do seu apartamento. Caso ele tenha um aumento 
de 10% no seu salário e a prestação continue a mesma, qual o 
percentual do seu salário que estará comprometido com a 
prestação do financiamento do seu apartamento?
(A) 20%   
(B) 25%   
(C) 27%   
(D) 30%   
(E) 33% 



Porcentagem

3) Em uma empresa, 60% dos funcionários são homens e 25% 
das mulheres são casadas. A porcentagem dos funcionários dessa 
empresa que corresponde às mulheres não casadas é
(A) 10%   
(B) 25%   
(C) 30%   
(D) 40%   
(E) 75% 



Porcentagem

4) Uma organização internacional tem 32 membros. Se o número 
de membros aumentar em cada ano 50% dos membros do ano 
anterior, então, daqui a três anos, o total de membros dessa 
organização será
(A) 122.
(B) 108.
(C) 96.
(D) 80.
(E) 68.



Porcentagem

5) Uma empresa comprou 250 uniformes, dos quais 80% eram 
femininos. Dos uniformes comprados, 10% dos masculinos e 5% 
dos femininos apresentaram defeitos. A porcentagem de 
uniformes defeituosos, em relação ao total dos uniformes 
comprados, foi
(A) 15%.
(B) 12%.
(C) 10%.
(D) 8%.
(E) 6%



Porcentagem

6) Um funcionário teve uma redução de 30% no seu salário. Do 
valor restante, 25% ele utiliza para pagar o aluguel, que é de R$ 
700,00. O valor do salário desse funcionário, antes da redução, 
era de
(A) R$ 4.000,00.
(B) R$ 3.800,00.
(C) R$ 3.600,00.
(D) R$ 3.400,00.
(E) R$ 3.200,00.



Porcentagem

7) Um produto foi vendido com desconto de 10% sobre o preço 
normal de venda. Se ele foi vendido por R$ 54,00, o 
preço normal de venda desse produto é
(A) R$ 59,40.
(B) R$ 58,00.
(C) R$ 60,00.
(D) R$ 59,00.
(E) R$ 58,40.



Porcentagem

8) De cada R$100,00 do lucro de certa empresa, R$20,00 
vinham das vendas no mercado interno e R$80,00, de 
exportações. Se o valor referente às exportações fosse reduzido 
em 10%, o lucro total dessa empresa se manteria inalterado se 
as vendas no mercado interno aumentassem em:
(A) 8%   
(B) 10%   
(C) 20%   
(D) 34%   
(E) 40% 



Porcentagem

9) Durante a noite, o dono de uma loja aumentou todos os 
preços em 20% e, no dia seguinte, anunciou um desconto de 
30% em todos os produtos. O desconto real que ele está
oferecendo é de:
a) 10%   
b) 12%   
c) 14%   
d) 16%   
e) 18% 
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10) O consumo de energia elétrica na casa de Regina, em 
novembro de 2009, aumentou em 30% em relação ao de 
outubro, por causa do calor. Entretanto, em dezembro, Regina 
reparou que o consumo de energia elétrica diminuiu 10% em 
relação ao do mês anterior. Então, o consumo de dezembro em 
relação ao de outubro é maior em:
a) 15%   
b) 17%   
c) 18%   
d) 20%   
e) 22%


