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EXERCÍCIOS 
 
 
Questão 01 
Se em 5 dias uma máquina produz 12.000 pregos, quantos pregos produzirá em 3 dias? 
 
Questão 02 
Uma olaria fabrica 1200 tijolos em 5 dias. Quantos tijolos seriam fabricados em 8 dias? 
 
Questão 03 
8 pedreiros fazem um muro em 72 horas. Quantas horas levarão 6 pedreiros para fazer 
outro muro igual? 
 
Questão 04 
Na construção de um casa, 6 operários gastam 18 dias. Quanto tempo levariam 12 ope-
rários para construir a mesma casa? 
 
Questão 05 
40 pintores pintam um edifício em 10 dias. Querendo fazer o mesmo serviço em 8 dias, 
quantos pintores seriam necessários? 
 
Questão 06 
Um automóvel com velocidade média de 60 km/h percorre uma certa distância em 4 ho-
ras. Quantas horas levaria se tivesse numa velocidade média de 80 km/h? 
 
Questão 07 
Um automóvel com velocidade de 75 km/h faz um percurso em 6 horas. Qual seria o 
tempo gasto se sua velocidade fosse de 90 km/h?  
 
Questão 08 
Um parafuso penetra 3, 2 mm a cada 4 voltas. Quantas voltas deverá dar para penetrar 
16 mm? 
 
Questão 09 
Um relógio atrasa 4 minutos em cada 24 horas. Quantos minutos atrasará em 60 horas? 
 
Questão 10 
Um livro possui 180 páginas, cada uma com 50 linhas. Se houvesse 30 linhas em cada 
página, quantas páginas teria o mesmo livro? 
 
 
Questão 11 
Uma torneira enche um tanque em 4 horas e uma outra em 6 horas. Em quanto tempo se 
enche o tanque, abrindo as duas torneiras simultaneamente? 
 
Questão 12 
Um homem faz um trabalho em 8 horas e um rapaz faz o mesmo trabalho em 12 horas. 
Se trabalhassem juntos, em quanto tempo fariam o serviço? 
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Questão 13 
Um homem cava um buraco em 10 horas e um outro em 14 horas. Trabalhando juntos, 
em quanto tempo cavarão o buraco?   
 
Questão 14 
Uma torneira enche um tanque em 2 horas e um ralo seria capaz de esvaziá-lo em 3 ho-
ras. Estando o tanque vazio, e abrindo-se a torneira e o ralo simultaneamente, em quanto 
tempo o tanque estará cheio? 
 
Questão 15 
Uma torneira é capaz de encher um tanque em 4 horas. Existe um ralo capaz de esvaziá-
lo em 5 horas. Estando o tanque vazio, em quanto tempo estará cheio se a torneira e o 
ralo trabalharem conjuntamente? 
 
Questão 16 
Um reservatório possui duas torneiras que conseguem enchê-lo em 15 horas e 12 horas 
respectivamente e um ralo que o esvazia em 10 horas. Se abríssemos, simultaneamente, 
todo o conjunto, em quanto tempo o reservatório ficará cheio? 
 
Questão 17 
Uma torneira enche um tanque em 8 horas; uma segunda torneira enche o mesmo tan-
que em 9 horas e uma válvula seria capaz de esvaziá-lo em 6 horas. Abrindo-se as três, 
depois de quanto tempo o tanque ficará cheio? 
 
Questão 18 
Duas pessoas juntas cavariam uma vala em 6 dias. A primeira, sozinha, cavaria em 15 
dias. Calcule, em quantos dias, a segunda pessoa cavaria a vala sozinha. 
 
Questão 19 
Dois pedreiros fazem um trabalho em 9 dias; o primeiro faria em 15 dias. Calcule, em 
quanto tempo, o segundo pedreiro faria o trabalho sozinho. 
 
Questão 20 
Uma torneira “A” enche um tanque em 3 horas. Duas torneiras “A“ e “B” juntas en-
chem o mesmo tanque em 2 horas. Calcule em quanto tempo a torneira “B”, sozinha, 
encheria o tanque. 
 
Questão 21 
Três torneiras enchem um tanque. A primeira e a segunda em 12 horas; a primeira e a 
terceira em 15 horas e a segunda e a terceira em 20 horas. Estando o tanque vazio, em 
quanto tempo as três torneiras encheriam o tanque se funcionassem simultaneamente? 
 
 
Questão 22 
Para fazer 180 metros de um muro, foram necessários 15 homens, trabalhando 18 dias 
de 10 horas. Quantos dias de 6 horas, serão necessários para 30 homens fazerem 60 me-
tros do mesmo muro? 
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Questão 23 
Se 15 operários gastam 3 horas para transportarem 3.000 tijolos numa distância de 2 
km, quantas horas gastarão 10 operários para transportarem 2.000 tijolos, numa distân-
cia de 3 km? 
 
Questão 24 
Para construir 300 metros de um muro, 12 homens, trabalhando 5 horas por dia, traba-
lharam 6 dias. Trabalhando 4 horas por dia, 18 homens durante 5 dias, irão construir 
quantos metros do mesmo muro? 
 
Questão 25 
Uma máquina funcionando 4 horas por dia, fabrica 12.000 pregos durante 6 dias. Quan-
tas horas por dia, deveria funcionar, para fabricar 20.000 pregos em 20 dias? 
 
Questão 26 
Num haras, são consumidos 210 kg de alfafa na alimentação de 3 cavalos durante 7 di-
as. Para alimentar 8 cavalos durante 10 dias, quantos quilos de alfafa serão necessários? 
 
Questão 27 
Um ciclista percorre 75 km em 2 dias pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria 
uma viagem de 200 km, pedalando 4 horas por dia? 
 
Questão 28 
Um datilógrafo com capacidade para 150 toques por minuto, trabalhando 3 horas por 
dia, em 16 dias, datilografa 15 livros. Quantos dias serão necessários para datilografar 
20 livros, com capacidade para 120 toques por minuto, trabalhando 4 horas por dia? 
 
Questão 29 
Calcule o valor de: 
a) 15% de 200. 
b) 40% de 700. 
c) 7,5% de 1000. 
d) 0,5% de 840. 
e) 45% de 60. 
f) 1% de 450. 
 
Questão 30 
Fiz uma aplicação e depois de um mês, meu saldo era de R$ 510, 00. Se a taxa de apli-
cação foi de 2%, quanto eu investi? 
 
Questão 31 
Ao comprar uma mercadoria, recebi um desconto de 5%. Se eu paguei R$ 475, 00, qual 
foi o valor do desconto? 
 
Questão 32 
Se uma mercadoria sofre dois acréscimos sucessivos de 10% e resulta em R$ 1.210, 00, 
qual era o seu valor antes do acréscimo? 
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Questão 33 
Se uma mercadoria sofre dois descontos sucessivos de 10%  e resulta em R$ 810, 00, 
qual era o seu valor antes dos descontos? 
 
Questão 34 
Sobre uma mercadoria no valor de R$ 200, 00 incidem três aumentos sucessivos de 
10%, 12% e 15%, responda: 
a) qual será o novo preço da mercadoria? 
b) qual é a taxa que substitui os três aumentos? 
c) se o comerciante quisesse que o novo preço da mercadoria fosse R$ 280, 00, qual 

deveria ter sido a 3ª taxa de aumento? 
 
Questão 35 
Sobre uma mercadoria no valor de R$ 200, 00 incidem três descontos sucessivos de 
10%, 12% e 15%, responda: 
a) qual será o novo preço da mercadoria? 
b) qual é a taxa que substitui os três descontos? 
 
Questão 36 
O preço de uma mercadoria teve um aumento de 32% nos dois primeiros meses. Se o 
aumento de fevereiro foi de 20%, qual foi o aumento de janeiro? 
 
Questão 37 
Uma empresa retém 12% do que deve pagar a qualquer autônomo que lhe prestar servi-
ços. Do restante, outros 6% são retidos para pagamento de imposto de renda. Qual é o 
pagamento bruto de um trabalhador autônomo que recebeu líquido R$ 992, 64? 
 
Questão 38 
Um objeto custou 90,00. Calcule o preço de venda, se desejamos vendê-lo com um lu-
cro de 10% sobre a venda. 
 
Questão 39 
Vendeu-se um objeto que havia custado 330,00 com um prejuízo de 10% sobre a venda. 
Determine o prejuízo. 
 
Questão 40 
Certo objeto foi vendido por 460,00 apresentando um lucro de 15% sobre o custo. De-
termine o lucro. 
 
Questão 41 
Certa mercadoria foi vendida por 600,00 com um lucro de 20% sobre a venda. Calcule o 
custo. 
 
Questão 42 
Um objeto foi comprado por 280,00. Por quanto deve ser vendido a fim de proporcionar 
um lucro de 30% sobre o preço de venda? 
 
Questão 43 
Um objeto foi comprado por 600,00 e vendido por 690,00. Que porcentagem sobre o 
custo proporcionou? 
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Questão 44 
Certo objeto foi comprado por 420,00 e vendido com um prejuízo de 5% sobre o preço 
de venda. Determine o prejuízo. 
 
 
Questão 45 
Um comerciante compra uma mercadoria por 8.000,00. Por quanto deverá vende-la a 
fim de obter um lucro de 28% sobre o preço de custo? 
 
 
Questão 46 
João possui em seu comércio 600 caixas de óleo e quer vendê-las de modo que possa 
comprar com o dinheiro, 800 caixas do mesmo óleo. Qual é a taxa de lucro que ele deve 
usar sobre o preço de compra? 
 
Questão 47 
Alberto comprou um apartamento e o revendeu, em seguida, com um lucro de 8% do 
preço de venda. Este lucro, aumentado de um valor de R$ 700, 00 é igual a 9% do preço 
da compra. Qual foi o lucro obtido por Alberto nesta compra? 
 
Questão 48 (TRF) 
Calculando os 38% de vinte e cinco milésimos, obtém-se: 
a) 95 décimos de milésimos 
b) 19 milésimos 
c) 95 milésimos 
d) 19 centésimos 
e) 19 décimos de milésimos 
 
Questão 49 (CESPE / 94) 
Um trabalhador gastava 30% do seu salário com aluguel. Após certo período seu alu-
guel havia aumentado 700%, enquanto seu salário foi reajustado em 500%. Então, a 
porcentagem do salário que ele passou a gastar com aluguel foi: 
a) 34% 
b) 38% 
c) 40% 
d) 42% 
e) 45% 
 
Questão 50 (CESPE / 96) 
Uma empresa admitiu um funcionário no mês de outubro deste ano, sabendo que, já em 
janeiro de 1997, ele terá 25% de aumento de salário. A empresa deseja que o salário 
desse funcionário, a partir de janeiro, seja de R$ 1.500, 00. Assim, a empresa admitiu-o 
com um salário de X reais. Então, X satisfaz à condição: 
a) X < 1.100, 00 
b) 1.100, 00 ≤ X < 1.170, 00 
c) 1.170, 00 ≤ X < 1.190, 00 
d) 1.190, 00 ≤ X < 1.220, 00 
e) X ≥ 1.220, 00 
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Questão 51 (CESPE / 95) 
Uma loja adota a seguinte política de venda: à vista com 10% de desconto sobre o preço 
de tabela, ou pagamento em 30 dias após a compra com 8% de acréscimo sobre o preço 
de tabela. O preço de uma mercadoria que à vista é vendida por R$ 540, 00, para paga-
mento em 30 dias, será de: 
a) 594, 00 
b) 641, 00 
c) 648, 00 
d) 652, 42 
e) 653, 27 
 
Questão 52 (CESPE / 94) 
As ações de uma certa empresa subiram 20% ao mês durante dois meses consecutivos e 
baixaram 20% ao mês em cada um dos dois meses seguintes. Com relação à variação 
sofrida por essas ações durante esses quatro meses, é correto afirmar que: 
a) o valor das ações permaneceu inalterado 
b) as ações desvalorizaram 7, 84%  
c) as ações valorizaram 7, 84% 
d) as ações desvalorizaram 9, 48% 
e) as ações valorizaram 8, 48% 
 
Questão 53 (TTN / 2001) 
Uma determinada linha de produtos de uma loja, por restrições legais, não pode ser co-
mercializada por preços superiores a 30% sobre o preço de compra. Se essa loja com-
prou um produto por R$ 200, 00, calcule o preço máximo que ela pode colocar nesse 
produto. 
a) R$ 60, 00 
b) R$ 140, 00 
c) R$ 200, 00 
d) R$ 260, 00 
e) R$ 285, 71 
 
Questão 54 (TTN / 2001) 
Um comerciante comprou lata de tinta pelo custo unitário de R$ 112, 00. Sabendo-se 
que o comerciante irá revender cada lata pelo preço de R$ 160, 00, a margem percentual 
de lucro sobre o preço de venda que ele irá ganhar é de: 
a) 30% b) 42, 86% c) 48%  d) 60%  e) 70% 
 
 
Questão 55 
João vendeu dois terrenos por R$ 12.000, 00 cada um. Um deles de 20% de lucro em 
relação ao custo. O outro, 20% de prejuízo em relação ao custo. Na venda de ambos, 
João: 
a) ganhou R$ 1.000, 00 
b) perdeu R$ 1.000, 00 
c) não perdeu e nem ganhou 
d) perdeu R$ 400, 00 
e) ganhou R$ 400, 00 
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Questão 56 
Uma loja quer fazer uma promoção, oferecendo a seus clientes 40% de desconto. No 
entanto, para minimizar seus prejuízos, aumentou primeiro seus preços. Que taxa de 
aumento deve aplicar a um produto de R$ 120, 00 de modo que, quando anunciado com 
40% de desconto, ele seja vendido por R$ 87, 12? 
 
Questão 57 
Um comerciante aumentou os preços de suas mercadorias em 150%. Como a venda não 
estava satisfatória, voltou aos preços praticados antes do aumento. Em relação aos pre-
ços aumentados, o percentual de redução, foi de: 
a) 0% 
b) 60% 
c) 75% 
d) 100% 
e) 150% 
 
Questão 58 
Um lojista sabe que, para não ter prejuízo, o preço de venda de seus produtos deve ser 
no mínimo 44% superior ao preço de custo. Porém ele prepara a tabela de preços de 
venda acrescentando 80% ao preço de custo, porque sabe que o cliente gosta de obter 
desconto no momento da compra. Qual é o maior desconto que ele pode conceder ao 
cliente, sobre o preço da tabela, de modo a não ter prejuízo? 
a) 10% 
b) 15%   
c) 20% 
d) 25% 
e) 36% 
 
Questão 59 (CEF) 
Uma pessoa x pode realizar uma certa tarefa em 12 horas. Outra pessoa, y, é 50% mais 
eficiente que x. Nessas condições, o número de horas necessárias para que y realize essa 
tarefa é: 
a) 4 
b) 5 
c) 6 
d) 7 
e) 8 
 
Questão 60 (TTE) 
A turma de uma escola da capital possui 50 alunos dos quais 40% são nascidos em ci-
dades do interior e os demais, na capital. Quantos alunos da referida escola nasceram na 
capital? 
a) 12 alunos 
b) 18 alunos 
c) 30 alunos 
d) 40 alunos 
e) 60 alunos 
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Questão 61 (TTE) 
Uma empresa possui 60% dos empregados, homens e 40% mulheres. No último proces-
so de crescimento da empresa, foram contratados mais alguns empregados, aumentan-
do-se os homens em 10% e as mulheres em 20%. O percentual de crescimento no nú-
mero total de empregados foi de: 
a) 10% b) 14%  c) 15%  d) 20%  e) 30% 
 
Questão 62 (TTE) 
Uma determinada linha de produtos de uma loja, por restrições legais, não pode ser co-
mercializada por preços superiores a 30% sobre o preço de compra. Sendo assim, calcu-
le o preço máximo de venda de um produto dessa linha que foi comprado pela loja por 
R$ 200, 00. 
a) R$ 60,00 
b) R$ 140,00 
c) R$ 200,00 
d) R$ 260,00 
e) R$ 285,71 
 
Questão 63 (TTE) 
Um comerciante comprou lata de tinta pelo custo unitário de R$ 112,00. Sabendo-se 
que o comerciante irá revender cada lata de tinta pelo preço de R$ 160,00, a margem 
percentual de lucro sobre o preço de venda que ele irá ganhar é de: 
a) 30,00% 
b) 42,86% 
c) 48,00% 
d) 60,00% 
e) 70,00% 
 
Questão 64 (PMPA – Guarda Municipal) 
Um mesmo serviço pode ser feito por João em 8 horas e por Pedro em 12 horas, quando 
operam separadamente. Se, durante 3 horas, trabalharem juntos nesse serviço, executa-
rão uma parte correspondente aos seus: 
a) 15% 
b) 24% 
c) 30% 
d) 43,75% 
e) 62,50% 
 
Questão 65 
João vendeu dois terrenos por R$ 12.000,00 cada um. Um deles deu 20% de lucro em 
relação ao custo. O outro, 20% de prejuízo em relação ao custo. Na venda de ambos, 
João: 
a) ganhou R$ 1.000,00 
b) perdeu R$ 1.000,00 
c) não perdeu e nem ganhou 
d) perdeu R$ 400,00 
e) ganhou R$ 400,00 
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Questão 66 
O número de litros de água necessários para se reduzir 9 litros de loção de barba con-
tendo 50% de álcool para uma loção contendo 30% de álcool é: 
a) 3 
b) 4 
c) 5 
d) 6 
e) 7 
 
Questão 67 
Uma pesquisada realizada na Grã-Bretanha mostrou que no 1º semestre deste ano 295 
doentes cardíacos precisaram de transplantes, mas só 131 conseguiram doadores. O per-
centual aproximado de doentes que não conseguiram o transplante é: 
a) 31% 
b) 36% 
c) 44% 
d) 56% 
e) 64% 
 
Questão 68 
Para chegar ao trabalho, José gasta 2h 30min, dirigindo à velocidade média de 75 km/h. 
Se aumentarmos a velocidade para 90 km/h, o tempo gasto, em minutos, para José fazer 
o mesmo percurso é: 
a) 50 
b) 75 
c) 90 
d) 125 
e) 180 
 
Questão 69 
Um avião consome 900 litros de combustível por hora de viagem. Em uma viagem de 
3h 20min 16s, o número de litros de combustível consumido é igual a: 
a) 3.004 
b) 3.016 
c) 3.025 
d) 3.030 
e) 19.900 
 
Questão 70 
Vendi um automóvel por R$ 18.900,00 com prejuízo de 10% sobre o custo. Para obter 
um lucro de 25% sobre o custo, deveria vender o mesmo automóvel por: 
a) 26.250,00 
b) 25.750,00 
c) 21,360,00 
d) 20.850,00 
e) 19.900,00 
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Questão 71 (BB) 
Quatro cães consomem semanalmente 60 kg de ração. Assim, ao aumentarmos o núme-
ro de cães em 75%, o consumo mensal, em kg, considerando o mês de 30 dias, será de: 
a) 350  b) 400  c) 450  d) 500  e) 550 
 
Questão 72  
Do meu salário dedico: 
• 25% ao aluguel 
• 30% à alimentação 
• 5% à compra de medicamentos 
• 15% pagamento de mensalidades 
O resto que me sobra é R$ 550,00 para lazer. Desta forma, pode-se afirmar que meu sa-
lário é no valor de: 
a) R$ 1.200,00 
b) R$ 785,00 
c) R$ 2.200,00 
d) R$ 2.250,00 
e) R$ 650,00 
 
Questão 73 
Ao revender o apartamento, Marcos obteve um lucro de 15% sobre o preço de venda. 
Sabendo que ele comprou esse apartamento por R$ 170.000,00, pode-se afirmar que 
Marcos vendeu seu apartamento por: 
a) R$ 225.000,00 
b) R$ 215.000,00 
c) R$ 200.000,00 
d) R$ 195.000,00 
e) R$ 185.000,00 
 
Questão 74 (PETROBRÁS / 2008) 
Quatro operários levam 2 horas e 20 minutos para fabricar um produto. Se o número de 
operários for inversamente proporcional ao tempo para fabricação, em quanto tempo 7 
operários fabricarão o produto? 
a) 1 hora e 40 minutos 
b) 1 hora e 20 minutos 
c) 1 hora e 10 minutos 
d) 1 hora 
e) 50 minutos 
 
Questão 75 (PETROBRÁS / 2008) 
Carlos gasta 30% do seu salário com a prestação do financiamento do seu apartamento. 
Caso ele tenha um aumento de 10% no seu salário e a prestação continue a mesma, qual 
o percentual do seu salário que estará comprometido com a prestação do financiamento 
do seu apartamento? 
a) 20% 
b) 25% 
c) 27% 
d) 30% 
e) 33% 
 


