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1. (Enem) O contribuinte que vende mais de R$ 20 mil de ações em
Bolsa de Valores em um mês deverá pagar Imposto de Renda. O
pagamento para a Receita Federal consistirá em 15% do lucro obtido
com a venda das ações.
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- primeiro desconto de 10% sobre o preço da mercadoria;
- segundo desconto de 10% sobre o valor após o primeiro desconto;
- desconto de R$100,00 sobre o valor após o segundo desconto.

Um contribuinte que vende por R$ 34 mil um lote de ações que custou
R$ 26 mil terá de pagar de Imposto de Renda à Receita Federal o valor
de
a) R$ 900,00.
b) R$ 1200,00.
c) R$ 2100,00.
d) R$ 3900,00.
e) R$ 5100,00.

6. (Fuvest) Sobre o preço de um carro importado incide um imposto
de importação de 30%. Em função disso, o seu preço para o
importador é de R$ 19.500,00. Supondo que tal imposto passe de 30%
para 60%, qual será, em reais, o novo preço do carro para o
importador?
a) R$ 22.500,00
b) R$ 24.000,00
c) R$ 25.350,00
d) R$ 31.200,00
e) R$ 39.000,00

2. (Enem) Uma pessoa aplicou certa quantia em ações. No primeiro
mês, ela perdeu 30% do total do investimento e, no segundo mês,
recuperou 20% do que havia perdido.
Depois desses dois meses, resolveu tirar o montante de
R$ 3800,00 gerado pela aplicação.
A quantia inicial que essa pessoa aplicou em ações corresponde ao
valor de
a) R$ 4222,22 .
b) R$ 4523,80 .
c) R$ 5.000,00 .
d) R$ 13.300,00 .
e) R$ 17.100,00 .
3. (Mackenzie) Uma pessoa pagou 20% de uma dívida. Se R$ 4.368,00
correspondem a 35% do restante a ser pago, então a dívida total inicial
era de:
a) R$ 10.200,00
b) R$ 11.400,00
c) R$ 15.600,00
d) R$ 16.800,00
e) R$ 18.100,00
4. (Unicamp) Os preços que aparecem no cardápio de um restaurante
já incluem um acréscimo de 10% referente ao total de impostos. Na
conta, o valor a ser pago contém o acréscimo de 10% relativo aos
serviços (gorjeta). Se o valor total da conta for p reais, o cliente estará
desembolsando pelo custo original da refeição, em reais, a quantia de
a) p 1,20.

p 1,21.
c) p 0,80.
d) p 0,81.
b)

5. (Uerj) Observe o anúncio abaixo, que apresenta descontos
promocionais de uma loja.

Admita que essa promoção obedeça à seguinte sequência:

Determine o preço inicial de uma mercadoria cujo valor, após os três
descontos, é igual a R$710,00.

7. (Ufpe) Quando o preço da unidade de determinado produto
diminuiu 10%, o consumo aumentou 20% durante certo período. No
mesmo período, de que percentual aumentou o faturamento da venda
deste produto?
a) 8%
b) 10%
c) 12%
d) 15%
e) 30%
8. (Enem) Devido ao não cumprimento das metas definidas para a
campanha de vacinação contra a gripe comum e o vírus H1N1 em um
ano, o Ministério da Saúde anunciou a prorrogação da campanha por
mais uma semana. A tabela apresenta as quantidades de pessoas
vacinadas dentre os cinco grupos de risco até a data de início da
prorrogação da campanha.

Balanço parcial nacional da vacinação contra a gripe
Grupo de risco

População
(milhão)

Crianças

População já vacinada
(milhão)

(%)

4,5

0,9

20

Profissionais de
saúde

2,0

1,0

50

Gestantes

2,5

1,5

60

Indígenas

0,5

0,4

80

Idosos

20,5

8,2

40

Qual é a porcentagem do total de pessoas desses grupos de risco já
vacinadas?
a) 12
b) 18
c) 30
d) 40
e) 50

9. (Enem) O colesterol total de uma pessoa é obtido pela soma da taxa
do seu “colesterol bom“ com a taxa do seu “colesterol ruim”. Os
exames periódicos, realizados em um paciente adulto, apresentaram
taxa normal de “colesterol bom”, porém, taxa do “colesterol ruim”
(também chamado LDL) de 280 mg dL.
O quadro apresenta uma classificação de acordo com as taxas de LDL
em adultos.
Taxa de LDL

(mg dL)

Ótima

Menor do que 100

Próxima de ótima

De 100 a 129

Limite

De 130 a 159

Alta

De 160 a 189

Muito alta

190 ou mais
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O paciente, seguindo as recomendações médicas sobre estilo de vida
e alimentação, realizou o exame logo após o primeiro mês, e a taxa de
LDL reduziu 25%. No mês seguinte, realizou novo exame e constatou
uma redução de mais 20% na taxa de LDL.
De acordo com o resultado do segundo exame, a classificação da taxa
de LDL do paciente é
a) ótima.
b) próxima de ótima.
c) limite.
d) alta.
e) muito alta.
10. (Ufu) Um estudante recorre a uma imobiliária na expectativa de
alugar um apartamento. A imobiliária exige de seus locatários o
pagamento de um depósito caução, dividido em três parcelas fixas e
de iguais valores, a serem pagas junto com as mensalidades do aluguel
nos três primeiros meses.
Essas mensalidades são fixas e de iguais valores. O estudante
desembolsará, em um ano de contrato, um total de R$ 8.400,00,
de maneira que o desembolso total, após o término do pagamento do
depósito caução, será 80% superior àquele correspondente ao
desembolso referente aos três primeiros meses.
Nas condições apresentadas, o valor do depósito caução é igual a
a) R$ 1.400,00.

R$ 1.200,00.
c) R$ 900,00.
d) R$ 1.800,00.
b)
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