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Porcentagem

1) Em 02/01/2005, a fiscalização em certa reserva florestal 
acusou que o número de espécies nativas havia diminuído de 
60%, em relação a 02/01/2004. Para que, em 02/01/2006, o 
número de espécies nativas volte a ser o mesmo observado em 
02/01/2004, então, relativamente a 02/01/2005, será necessário 
um aumento de
(A) 60%   
(B) 80%   
(C) 150%   
(D) 160%   
(E) 180%
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2) Certo mês, um comerciante promoveu uma liquidação em que 
todos os artigos de sua loja tiveram os preços rebaixados em 
30%. Se, ao encerrar a liquidação o comerciante pretende voltar 
a vender os artigos pelos preços anteriores aos dela, então os 
preços oferecidos na liquidação devem ser aumentados em
(A) 43,5%.   
(B) 42,8%.   
(C) 44,8%.   
(D) 45,9%.   
(E) 46,8%.
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3) Em um grupo há 40 homens e 40 mulheres. Sabe-se que 30% 
dos homens fumam e 6 mulheres fumam. A porcentagem de 
fumantes no grupo é de:
a) 15%   
b) 17,5%   
c) 20%   
d) 22,5%   
e) 25% 
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4) Em dezembro, uma loja de carros aumentou o preço do 
veículo A em 10% e o do veículo B em 15%, o que fez com que 
ambos fossem colocados a venda pelo mesmo preço nesse mês. 
Em janeiro houve redução de 20% sobre o preço de A e de 10% 
sobre o preço de B, ambos de dezembro, o que fez com que o 
preço de B, em janeiro, superasse o de A em
(A) 11,5%.
(B) 12%.
(C) 12,5%.
(D) 13%.
(E) 13,5%.
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5) O prefeito de certo município exerceu seu mandato nos anos 
de 2009 a 2012. Em cada um dos anos de 2010, 2011 e 2012 as 
despesas de custeio da administração municipal aumentaram em 
20% em relação ao ano anterior. Então, as despesas em 2012 
superaram as de 2009 em, aproximadamente,
(A) 60%.   
(B) 68%.   
(C) 73%.   
(D) 80%.   
(E) 107%.
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6) O preço real de um remédio acrescido de 35% de imposto é
R$
60,00. Sem este imposto, o preço do remédio é, 
aproximadamente:
A) R$ 25,00
B) R$ 39,00
C) R$ 42,20
D) R$ 44,44
E) R$ 46,85
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7) Um ônibus viajava com um número inicial x de passageiros. 
Ao
realizar a primeira parada, 40% desses passageiros 
desembarcaram. Logo após, entraram no ônibus 20% da 
quantidade de passageiros que estavam no ônibus após o 
desembarque. Desse modo, o número final de passageiros no 
ônibus correspondia a 54.
A quantia correspondente ao valor de x é igual a:
(A) 60
(B) 72
(C) 75
(D) 80
(E) 90
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8) Um jornalista esteve em Açailândia em junho de 2013 e 
entrevistou diversos turistas durante a tradicional festa Açaí-Folia 
que atrai pessoas de diversas cidades do estado. De todos os 
turistas entrevistados, 58% eram homens, e 60% eram da 
cidade de Imperatriz. O jornalista percebeu ainda que dois terços 
das turistas mulheres entrevistadas eram da cidade de 
Imperatriz.
A porcentagem de todos os turistas entrevistados que eram 
homens da cidade de Imperatriz é
(A) 28%.   (B) 30%.   
(C) 32%.   (D) 34%.   
(E) 36%.
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9) Ao longo do ano de 2013, um funcionário recebeu dois 
aumentos de salário: um em maio de 15% e outro em dezembro 
de 10%. O aumento percentual total de salário que este 
funcionário teve em 2013 foi de:
A) 14%   
B) 12,5%   
C) 16,5%   
D) 25%   
E) 26,5%
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10) 40% de 40% de 40% de uma quantidade representam a 
seguinte porcentagem dessa  quantidade:
(A)16%;   
(B)6,8%;  
(C)6,4%;  
(D)4,8%;  
(E) 4,4%.


