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EXERCÍCIOS PORCENTAGEM 

 

01. Escreva a razão 
𝟕

𝟒𝟎
 na forma de taxa percentual e na forma de número decimal. 

 

02. Escreva o número 3,75 na forma de fração irredutível e na forma de taxa percentual. 

 

03. Em um pagamento à vista certa empresa ofereceu R$ 6,00 de desconto em uma contqa de R$ 120,00. De 

quantos por cento foi esse desconto? 

 

04. Numa pesquisa de opinião sobre um filme foram ouvidas 200 pessoas na saída do cinema. Dessas, 126 

pessoas acharam o filme ótimo. Dê a taxa percentual correspondente a essa opinião. 

 

05. A caderneta de poupança de Sara teve um rendimento de R$ 12,00 no mês de março sobre um saldo de R$ 

480,00. Qual o índice percentual total referente ao rendimento do mês de março? 

 

06. Das 50 questões de uma prova, um aluno errou 7. Qual o percentual correspondente a essa quantidade de 

erros? 

 

07. Num concurso passaram 280 pessoas dos 1120 candidatos inscritos. Qual foi o percentual de candidatos 

que passaram no concurso? 

 

08. O mês de setembro em 30 dias. Em relação a esse mês, qual a taxa percentual que representa: 

a) 6 dias? 

 

b) uma quinzena? 

 

c) 3 semanas? 

 

09. Um objeto de arte custava 900 reais. Esse objeto teve um aumento de 18%. Pergunta-se: 

a) Qual a quantia correspondente a esse aumento? 

 

b) Qual o novo preço do objeto, após o aumento? 

 

10) Num campeonato de matemática, para cada acerto a equipe ganha 3 pontos e para cada erro perde 2 pontos. 

Se a equipe de Maurício acertou 70% das 50 perguntas, quantos pontos essa equipe obteve no final? 

 

11) Dentre os 48 professores de um colégio, 9 ensinam matemática. Qual a taxa percentual de professores que 

ensinam matemática, em relação ao total de professores do colégio? 

 

12) No consumo de energia elétrica de uma cidade é cobrado um imposto de 20% sobre o valor relativo. Se 

um consumidor pagou um total de R$ 30,00, qual o valor da conta sem o imposto? 
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13) No exame final, Carlos acertou 80% das questões. Conferindo o gabarito, ele descobriu que errou 4 

questões. Quantas questões tinha o exame final de Carlos?  

 

14) No quadro abaixo, temos o número de jogos e o total de vitórias de uma equipe de futebol em um 

determinado campeonato. 

 

Ano No de partidas disputadas No de vitórias 

2016 30 16 

2017 40 25 

2018 22 16 

2019 31 20 

 

a) Em qual desses anos o time teve o maior índice de vitórias, em relação ao número de jogos que disputou? 

 

b) No campeonato de 2015, em 38 jogos, esse time conseguiu um índice percentual de vitórias de 

aproximadamente 31,58%. Quantas partidas o time venceu no campeonato de 2015? 

 

15) Um número natural é tal que 12% desse número menos 5 é o dobro de 2% da metade desse número. Que 

número é esse, se ele não é zero? 

 

16) O salário de Joaquim é de R$ 1985,27. Após pagar algumas contas, acabou sobrando R$ 1022,73. A 

porcentagem do valor gasto com o pagamento das contas de Joaquim é, aproximadamente: 

 

a) 48,48% 

b) 50,50% 

c) 52% 

d) 67,8% 

 

17) Matilde emprestou 5 mil reais para seu vizinho e, como é seu conhecimento, resolveu aplicar um regime 

de juros simples para ajudá-lo. Como seu vizinho se dispôs a pagar a dívida em 3 meses, ela cobrou uma taxa 

para o empréstimo no valor de  3,85% ao mês. Assim, a quantia final que Matilde receberá será de: 

 

a) R$ 577,50 

b) R$ 5000,00 

c) R$ 5577,50 

d) R$ 5050,50 

 

18) Silvio aplicou R$ 12,500,00 a uma taxa mensal de 2% ao mês. Qual a quantia que ele receberá após 3 

meses de aplicação? 

 

19) Roberto foi a um banco e aplicou R$ 2200,00 durante 2 meses a uma taxa mensal de 1,95%. Nessas 

condições: 

a) Qual a quantia que Roberto receberá de juro por mês? 

 

b) Qual a quantia que ele receberá de juro nos dois meses? 

 

c) Qual a quantia total que ele receberá no final, ao fazer o resgate da aplicação e dos juros? 

 

19) O preço de um aparelho de televisão à vista é R$ 1260,00. A prazo, o aparelho custa 3 prestações iguais 

de R$ 609,00. Qual é a taxa de juros que a loja esta cobrando? 


