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Lista de Exercícios: PORCENTAGEM
1. Numa escola de 900 alunos, 42% são rapazes. Calcule o número de rapazes. (R= 378 rapazes)
2. Um brinquedo que custava R$ 75,00 sofreu um desconto de 8%. Quanto você pagará por esse
brinquedo? (R= R$ 69,00)
3. Meu irmão ganhava R$ 320,00. Seu patrão lhe deu um aumento de 42%. Quanto ganha atualmente?
(R= R$ 454,40)
4. Num exame supletivo compareceram 12 600 candidatos e apenas 5% foram aprovados. Quantos
candidatos foram aprovados? (R= 630 candidatos aprovados)
5. Um vendedor ganha 3,5% sobre os negócios que realiza. Quanto recebeu, sabendo-se que o total
das vendas foi de R$ 140 000,00? (R= R$ 4 900,00)
6. Numa indústria, 15% dos operários são solteiros. Se a indústria possui 700 operários, quantos são
os casados? (R= 595 operários casados)
7. Numa classe de 40 alunos, 6 foram reprovados. Qual a taxa de porcentagem dos alunos reprovados?
(R= 15%)
8. Um feirante observou que, em cada 75 laranjas, 6 estavam estragadas. Qual a taxa de porcentagem
das frutas estragadas? (R= 8%)
9. Comprei um objeto por R$ 23 000,00 e revendi com um lucro de R$ 1 600,00. Qual a taxa de lucro?
(R= 7%)
10. Um comerciante recebeu um desconto de R$ 1 312,00 numa compra cujo valor era de R$ 82 000,00.
Calcule a taxa de desconto (R= 1,6%)
11. Um produto custa R$ 400,00 e é vendido por R$ 520,00. Qual é a taxa de lucro? (R= 30%)
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12. Uma pessoa pagou 30% de uma dívida. Se R$3.500,00 correspondem a 20% do restante a ser pago,
quanto a pessoa pagou?

13. Uma certa mercadoria que custava R$12,00 teve um aumento, passando a custar R$14,50 . Qual a
taxa de reajuste sobre o preço antigo?

Bons estudos!
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