
 
 
 

 
 

Nível 1 – Porcentagem 

1. (Enem 2009)  O gráfico a seguir mostra a evolução, de abril de 

2008 a  maio de 2009, da  população economicamente ativa  para seis 
Regiões Metropolitanas pesquisadas. 

 
Cons iderando que a taxa de crescimento da população 

economicamente ativa, entre 05/09 e 06/09, seja de 4%, então o 

número de pessoas economicamente ativas em 06/09 será igual a  

a ) 23.940.   b) 32.228.   c) 920.800.   d) 23.940.800.   e) 32.228.000.    
   
2. (Pucrj 2010)  Em uma turma de Ciências da Computação formada 

de 40 rapazes e  40 moças, tem-se a seguinte estatística: 

20% dos  rapazes são fumantes; 30% das moças são fumantes. 

Logo, a  porcentagem dos que não fumam na turma é de:  

a ) 25%   b) 50%   c) 60%   d) 65%   e) 75%    
   
3. (Ufrgs  2010)  Alguns especialistas recomendam que, para um 

acesso confortável aos bebedouros por parte de crianças e usuários 

de cadeiras de rodas, a  borda desses equipamentos esteja a uma 

a l tura de 76,2 cm  do piso, como indicado na figura a seguir. 

 
Um bebedouro que tenha s ido i nstalado a uma a ltura de 91,4 cm  

do piso à  borda excedeu a a ltura recomendada. Dentre os 

percentuais a  seguir, o que mais se aproxima do excesso em relação 

à  a l tura recomendada é  

a ) 5%.    b) 10%.    c) 15%.    d) 20%.    e) 25%.     

   
4. (Enem 2010)  Um professor dividiu a  lousa da sala de aula em 

quatro partes iguais. Em seguida, preencheu 75% dela com conceitos 
e expl icações, conforme a figura seguinte. 

 
Algum tempo depois, o professor apagou a  lousa por completo e, 

adotando um procedimento semelhante ao anterior, vol tou a 
preenchê-la, mas, dessa, vez, utilizando 40% do espaço dela. 
Uma representação possível para essa segunda situação é  

a )     b)     

c)     d)     

e)     
   

5. (Ueg 2010)  Em uma liga metálica de 160 g, o teor de ouro é de 
18%, enquanto o restante é prata. A quantidade de prata, em 
gramas, que deve ser retirada dessa liga, a  fim de que o teor de ouro 

passe a  ser de 32%, é  
a ) 80.   b) 70.   c) 66.   d) 46.    
   

6. (Enem 2ª aplicação 2010)  No dia 12 de janeiro de 2010, o governo 
da Venezuela adotou um plano de racionamento de energia que 

previa cortes no fornecimento em todo o país. 
O ministro da energia afirmou que uma das formas mais eficazes de 
se economizar energia nos domicílios seria o uso de lâmpadas que 

consomem 20% menos da energia consumida por lâmpadas normais. 
Disponível em: http://www.bbc.co.uk. Acesso em: 23 abr. 2010 (adaptado). 

 

Em uma residência, o consumo mensal de energia mproveniente do 
uso de lâmpadas comuns é de 63 kWh. Se todas as lâmpadas dessa 

res idência forem trocadas pelas lâmpadas econômicas, esse 
consumo passará a  ser de, aproximadamente,  
a ) 9 kWh.   b) 11 kWh.   c) 22 kWh.   d) 35 kWh.   e) 50 kWh.    

   
7. (G1 - cps  2010)  No mundo, toneladas de alimentos vão para o lixo 

enquanto milhões de pessoas passam fome. 
Em entrevista à Revista do Idec, de março de 2009, Antônio 

Gomes Soares, Coordenador do Departamento da  Embrapa 

Agroindústria, esclareceu que em relação às  frutas  e hortaliças 
ocorrem perdas sucessivas em cada etapa do processo que vai  da  

produção até chegar à mesa do consumidor final. Essas perdas podem 
ser divididas em: 10% no campo, 50% no manuseio/transporte, 30% 
nas  centra is de abastecimento/comercialização e 10% em 

supermercados/casa dos consumidores. Ainda segundo a revista, as 
causas para tudo isso vão desde a manipulação inadequada, passando 
pelo transporte ineficiente, até o excesso de manuseio dos  
consumidores quando o produto já está na gôndola do supermercado. 
 
Admitindo os dados ci tados no texto, se 10 toneladas de frutas e 
horta liças são produzidas no campo, então pode-se supor que a 

quantidade que chega ao prato dos consumidores finais é, em 
qui logramas,  
a ) 3 654   b) 2 835.   c) 2 431.   d) 2 159.   e) 1 852.    

   
8. (Pucmg 2010)  De acordo com estudo divulgado pelo IPEA 

(Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada) em junho de 2009, 
embora o Brasil tenha conseguido melhorar alguns de seus principais 
indicadores sociais, a  distribuição de renda ainda é um dos piores 

problemas do país: 1% dos brasileiros, os mais ricos, – 1,73 mi lhões 
de pessoas – detém uma renda equivalente à da parcela formada 

pelos 50% mais pobres (86,50 milhões de pessoas). Com base nesses 

dados, pode-se estimar que a  renda de uma pessoa que está entre as 
mais ricas é p vezes maior do que a  renda de uma pessoa que está 

entre as mais pobres. O va lor de p é:  

a ) 42,50   b) 50,00   c) 64,73   d) 86,50    
   
9. (Ufrgs  2011)  A renda per capita de um país é a  razão entre seu PIB 

(Produto Interno Bruto) e sua população. A população chinesa, em 

2009, representava   da população mundial. Nesse ano, o 

PIB chinês foi de 4,9 tri lhões de dólares e a  renda per capita chinesa 

foi  de 3.620 dólares. 
Com base nesses dados, é  correto afirmar que, dentre os números 
abaixo, o mais próximo da população mundial, em 2009, é  

a ) .   b) .   c) .   d) .   e) .    
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10. (G1 - i fsp 2011)  Pesquisas sobre reciclagem mostram que cerca 
de 40% de material plástico utilizado pode ser reaproveitado para a 
produção de resinas plásticas. 
 
Es tima-se que, no Brasil, pelo menos 2,2 milhões de toneladas de 

plástico, descartados após o uso, se acumulam anualmente. Então, 
pelo menos x mi l toneladas de plástico por ano podem ser 
reaproveitadas. O va lor de x é  
a ) 160.  
b) 220.    

c) 320.    
d) 440.   
e) 880.    

   

11. (G1 - i fce 2011)  Se, na fração 
x

y
, diminuirmos o numerador x de 

40% e o denominador y de 60%, a  fração
x

y
ficará   

a ) diminuída de 20%.      
b) aumentada de 20%.     
c) diminuída de 50%.      
d) aumentada de 50%.     
e) aumentada de 30%.    
   
12. (Ueg 2011)  A produção de veículos no Brasil cresceu 18,3%, nos 
sete primeiros meses do ano de 2010, em relação a  igual período em 

2009. As  fábricas atingiram 2,07 mi lhões de unidades nos sete 
primeiros meses do ano de 2010, de acordo com os dados que 
englobam automóveis, comerciais leves, ônibus e caminhões. 

Disponível em: <http://www1.folha.uol .com.b r/mercado/778188 -producao-de-veiculos-
cresce-18-no-ano-no-pais.shtml.>. Acesso em: 9 ago. 2010. 

 

De acordo com os dados apresentados, o número de veículos 
fabricados no Brasil, nos sete primeiros meses do ano de 2009, em 
mi lhões de unidades, foi aproximadamente igual a :  
a ) 1,69   b) 1,75   c) 2,45   d) 2,53    
   
13. (G1 - i fsp 2011)  Na prova de um concurso, determinado 
candidato acertou 8 das 10 primeiras questões e três quartos das 

questões restantes, ou seja, 30 questões. O percentual de acerto 
desse candidato na prova foi de  
a ) 68,5%.   b) 72,0%.   c) 76,0%.   d) 77,5%.   e) 95,0%.    

   
14. (Uesc 2011)  O envelhecimento da população é um fenômeno 

global e projeções apontam que, em 50 anos, cerca  de 22% da 
população brasileira será de idosos. Aprender coisas novas, 
aumentando o número de informações no cérebro, pode compensar 

parcialmente as perdas cognitivas, como perda de memória, de 
raciocínio e de outras funções cerebrais e, sabe-se que, também 

nesse contexto, o nível de escolaridade é fator de grande 
importância. 

Suponha que um trabalho feito com um grupo de idosos que 

nunca frequentaram a  escola apontou um percentual de 20% de 
idosos tendo algum tipo de problema cognitivo. Com base nesse 
índice e sabendo-se que, dos 500 idosos de uma comunidade, dois, 
em cada cinco, nunca foram à  escola, pode-se estimar o número de 
idosos desse grupo que, além de nunca terem ido à  escola, 
apresentam algum tipo de perda cognitiva, como sendo igual, nesse 
caso, a  

a ) 15     
b) 25     
c) 40     

d) 65     
e) 100    

   
 
 

15. (Uerj 2011)  Um trem transportava, em um de seus vagões, um 
número inicial n de passageiros. Ao parar em uma estação, 20% 
desses passageiros desembarcaram. Em seguida, entraram nesse 
vagão 20% da quantidade de passageiros que nele permaneceu após 
o desembarque. Dessa forma, o número final de passageiros no 

vagão corresponde a  120. Determine o valor de n.  
   
16. (Uftm 2012)  A União da Indústria de cana-de-açúcar, Unica, quer 
retomar os 25% de etanol anidro misturado na gasolina. Há dois 
meses, o governo federal reduziu o nível para 20% como uma forma 

de controlar a escalada dos preços do etanol e evitar um 
desabastecimento. 

(O Estado de S.Paulo, 14.12.2011.) 

Admita que certo tanque contenha 9 000 l i tros de uma mistura 
combustível composta de 80% de gasolina e 20% de etanol anidro. 

Para  que essa mistura passe a  ter 25% de etanol anidro, conforme 
desejo dos produtores, será necessário adicionar à  mistura original 
uma quantidade, em l itros, de etanol anidro igual a  

a ) 600.    
b) 550.    
c) 500.    
d) 450.    
e) 400.    
   
17. (Enem PPL 2012)  Uma loja resolveu fazer uma promoção de um 
determinado produto que custava R$ 100,00 em fevereiro, da 
seguinte maneira: em março, ela deu um desconto de 10% sobre o 
preço do produto em fevereiro; em abril, deu mais 10% de desconto 
sobre o preço do produto em março. Tendo obtido uma venda 
substancial, a  loja resolveu aumentar o preço do produto da seguinte 

maneira: em maio, a loja aumentou em 10% o preço de abril e, em 
junho, a  loja aumentou em mais 10% o preço de maio. 
 

Desta forma, o preço deste produto, no final de junho, era   
a ) R$ 100,00.     

b) R$ 99,00.     
c) R$ 98,01.     
d) R$ 97,20.     

e) R$ 96,00.    
   
18. (G1 - utfpr 2012)  As  vendas de imóveis em uma cidade foram, 

em 2008, 60% superior às vendas de 2007. Da mesma forma, 
podemos então afirmar que as vendas de imóveis desta mesma 
cidade foram, em 2007, x% inferior às vendas de 2008. Determine x.  
a ) 37%.    
b) 40%.    

c) 55,5%.    
d) 62,5%.    
e) 60%.    
   
19. (Pucrj 2012)  Em março de 2011, a  garrafa de 500 ml  de suco de 
bujurandu custava R$ 5,00. Em abril, o va lor subiu 10% e, em maio, 
ca iu 10%. Qual o preço da garrafa em junho?  

a ) R$ 4,50    
b) R$ 4,95    
c) R$ 5,00    

d) R$ 5,50    
e) R$ 6,00    

   
20. (Ufpe 2012)  Numa determinada sala de aula, antes das férias do 
meio do ano, tinha 1/3 de meninos; depois do retorno às aulas, 

entraram mais 5 meninos na turma e nenhum estudante saiu. Nesta 
nova configuração, temos 60% de meninas. Quantos alunos (meninos 

e meninas) tinha esta sala antes das férias?  

   



 
 

 

Gabarito:   

1: [D] 23 020 000. 800 940 23
100

4
1 








    

2: [E] 
80 a lunos( 40 rapazes e 40 moças) 

Número de rapazes fumantes  840.
100

20
  

Número de moças fumantes:  1240.
100

30
  

Porcentagem de mão fumantes: 
80

60

80

12880



=75%   

 

3: [D] 91,4 76,2
0,199 20%

76,2


     

 

4: [C] 
40 2

100 5
 (duas partes num total de cinco) 

Portanto, a  representação C é conveniente.   
 

5: [B] A quantidade de prata presente em 160 g  na liga metálica 

é:     (100 18)% 160 0,82 160 131,2 g.   

Se x  é a  quantidade de prata, em gramas, que deve ser retirada da 

l iga, então: 


      


131,2 x
100% (100 32)% 8x 560 x 70.

160 x
   

 
6: [E] Após  a  troca das lâmpadas o consumo passará a  ser de  

    (100 20)% 63 0,8 63 50 kWh.  

 

7: [B] 
10.(1-0,1).(1-0,5).(1-0,3).(1-0,1)=10.0,9.0,5.0,7.0,9=2,835 t = 2835 kg.   

 
8: [B] 
x = população  e R = renda(Classe rica e classe pobre) 

cada pessoa rica terá:
x

R

01,0
 

cada pessoa pobre terá: 
x

R

5,0
 

dividindo 

x

R

x

R

5,0

01,0
 temos  p = 50   

 
9: [B] Como a  renda per capita de um país é a  razão entre seu PIB 
e sua população, segue que a população de um país é a  razão entre o 
PIB e a  renda per capita. Então, a população chinesa em 2009 era 

 Portanto, se  era a 

população mundial em 2009 e a  população chinesa representava 

 de  temos que 

   

 

10: [E] 

Como 2,2 milhões de toneladas 2,2 1000 2200    mi l 

toneladas, segue que o resultado pedido é:  

40
40% 2200 2200 880

100
     mi l  toneladas.    

 
 

11: [D] 

Temos que  
0,6 x x x

1,5 (100 50)% .
0,4 y y y


    


 

Portanto, a  fração 
x

y
 ficará aumentada de 50%.    

 

12: [B] Seja  x  a produção de veículos, em milhões, nos sete 
primeiros meses de 2009. 
Do enunciado segue que: 

     

 

(100 18,3)% x 2,07 1,183 x 2,07

x 1,75.
 

 
13: [C] Se x  é o número de questões restantes, então:  

3
x 30 x 40.

4
   Portanto, o percentual de acerto foi de:  

8 30 38
100% 76%.

10 40 50


  


 

 
14: [C] Se dois em cada cinco idosos nunca foram à escola, então, 

nesse grupo de idosos, 
2

500 200
5
   nunca foram à  escola.  

Portanto, podemos estimar que 0,2 200 40   idosos devem 

apresentar algum tipo de perda cognitiva.   
 

15:  Após  o desembarque, (1 0,2) n 0,8n    passageiros 

ficaram no vagão. Assim, após a entrada de 20%  da quantidade de 

passageiros que permaneceu após o desembarque, teremos: 

(1 0,2) 0,8n 120 1,2 0,8n 120

8n 1000

n 125.

     

 

 

 

 

16: [A] Como 20%  da  mistura corresponde à quantidade de 

etanol anidro, segue que o tanque contém 0,2 9000 1800 L   

desse combustível.Portanto, se x  é a quantidade de litros de etanol 
anidro que deve ser adicionada ao tanque, então 

1800 x 1
7200 4x 9000 x x 600 L.

9000 x 4


      


 

 
17: [C] O resultado pedido é dado por100 0,9 0,9 1,1 1,1 R$ 98,01.        

 
18: Questão anulada no gabarito oficial. 

V: va lor das vendas em 2007 
1,6V: va lor das vendas em 2008 

1,6V V
X% 0,375 37,5%

1,6V


    

Logo x = 37,5 (sem resposta).   

 
19: [B]  O preço da garrafa após os dois reajustes é igual a  

5 1,1 0,9 R$ 4,95.    

 

20: 45. Seja  n  o número de alunos (meninos e meninas) da sala. 
De acordo com as informações, obtemos 

n n 2
5 0,4 (n 5) 5 (n 5)

3 3 5

5n 75 6n 30

n 45.

        

   

 

 

12 9
94,9 10 490 10

1,35 10 .
3620 362

 
   p

19,7% p,

9 919,7% p 1,35 10 p 6,85 10 .     


