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 Exercícios de Fixação

4. Uma obra de arte foi comprada por $ 5.000,00 e vendida por $ 6.500,00. Qual
foi o lucro percentual obtido na operação?

(A) 22,5%.
(B) 25%
(C) 25,5%
(D) 30%
(E) 30,5%

Solução:

5.000 ------- 100%

6.500 ------- x%

5.000x = 650.000

𝑥 =
650.000

5.000
= 130%

Logo: O lucro foi de 30%.

•
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 Exercícios de Fixação

5. Se um produto teve seu preço elevado em 10% e depois sofreu um segundo
reajuste de mais 15%, pode-se afirmar que o reajuste total foi de:

(A) 28,50%.
(B) 24,50%
(C) 26,50%
(D) 25%
(E) 25,50%

Solução:

Suponha que o produto custava 100 reais.

Aumento de 10%  110% de 100 = 110 reais

Aumento de 15%  115% de 110 = 126,50 reais.

Logo o produto passou de 100 para 126,50 reais. Um

aumento de 26,50 reais, ou seja, 26,50%.

•
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 Exercícios de Fixação

6. Um medicamento teve um aumento de 30% no seu preço inicial, percebendo
a queda nas vendas, o fabricante decidiu logo em seguida dar um desconto de
20% nesse mesmo medicamento. Sobre a prática do fabricante
é CORRETO afirmar que:
(A) Não houve aumento no valor inicial do medicamento.
(B) Houve um aumento de 10% no valor inicial do medicamento.
(C) Houve um aumento de 4% no valor inicial do medicamento.
(D) Houve um aumento de 1% no valor inicial do medicamento.

Solução:

Suponha que o produto custava 100 reais.

Aumento de 30%  130% de 100 = 130 reais

•

Desconto de 20%  80% de 130 = 104 

reais.

Aumento de 4 reais, logo, 4%.
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 Exercícios de Fixação

7. Em um certo dia, faltaram 20% dos 300 alunos de uma escola. Desses alunos
em falta, 40% eram meninos. Qual foi o número total de meninos que faltaram?
Esses meninos faltosos representam que porcentagem do número total de
alunos?
(A) 24 meninos e 8%.
(B) 28 meninos e 7%.
(C) 24 meninos e 7%.
(D) 28 meninos e 8%.

•

Solução:

• Os meninos são 40% de 20% de 300:

•
40

100
×

20

100
× 300 =

240000

10000
= 24

• Esses 24 meninos faltosos correspondem a 24/300

do total de alunos da escola, ou seja:

•
24

300
=

8

100
= 8%
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 Exercícios de Fixação

8. Jônatas comprou um brinquedo e, em seguida, vendeu-o por R$ 224,00,
tendo um lucro de 40% sobre o preço de compra. O preço pelo qual ele comprou
o brinquedo foi:
(A) R$ 140,00
(B) R$ 160,00
(C) R$ 180,00
(D) R$ 190,00
(E) R$ 200,00

•

Solução:

• Preço do brinquedo: x reais

• Preço de Venda do brinquedo: R$ 224,00

224 reais --------- 140%

x reais ------------ 100%

140x = 224  100

𝑥 =
224 × 100

140
=
22400

140
= 160 𝑟𝑒𝑎𝑖𝑠


