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Data: 02/04/18 

 

Prof.: Markão                                
 

Assunto: Razão e Proporção 

 

01.Uma roda dá 80 voltas em 20 minutos. Quantas voltas dará 
em 28 minutos? 
  

02.Com 8 eletricistas podemos fazer a instalação de uma casa 
em 3 dias. Quantos dias levarão 6 eletricistas para fazer o 
mesmo trabalho?  
                

03.Uma fábrica engarrafa 3 000 refrigerantes em 6 horas. 
Quantas horas levarão para engarrafar 4 000 refrigerantes?  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

04.Uma torneira despeja em um tanque 50 litros de água em 20 
minutos. Quantas horas levarão para despejar 600 litros? 
 

05.Um ônibus, a uma velocidade média de 60 km/h, fez um 
percurso em 4 horas. Quanto levará, aumentando a 
velocidade média para 80 km/h? 

 

06. Uma pessoa recebe R$ 10.000 por 25 dias de trabalho. 
Quanto receberia se tivesse trabalhando 8 dias a mais? 

a) R$ 12.300,00      c) R$ 11.300,00    e) R$ 13.200,00 
b) R$ 10.400,00      d) R$ 13.100,00 
 

07. No mesmo instante em que um prédio de 4,5m de altura 
projeta uma sombra de 13,5 m, qual a sombra projetada por 
uma torre de 130 m de altura? 

a) 290m   b) 390m   c) 490m   d) 590m   e) 690m 
 

08. A razão das idades de duas pessoas é 2/3. Achar estas 
idades sabendo que sua soma é 35 anos. 

a) 14 e 20 anos     c) 15 e 20 anos    e) 13 e 22 anos 
b) 14 e 21 anos     d) 18 e 17 anos 
 

09. A razão das áreas de duas figuras é 4/7. Achar essas 
áreas sabendo que a soma é 66 cm². 

a) 22cm² e 44cm²      c) 21cm² e 45cm²      e) 23cm² e 43cm² 
b) 20cm² 46cm²         d) 24cm² e 42 cm² 
 

10. A diferença dos volumes de dois sólidos é 9cm³ e a sua 
razão é 2/3. Achar os volumes. 

a) 17cm³ e 28cm³      c) 19cm³ e 28cm³    e) n.d.a 
b) 18cm³ e 27cm³      d) 20cm³ e 27cm³ 
 

11. (PUC) Em uma corrida de cavalos, o cavalo vencedor pagou 
aos seus apostadores R$ 9 por cada R$ 1 apostado. O 
rendimento de alguém que apostou no cavalo vencedor foi 
de: 

a) 800%    b) 90%    c) 80%   d) 900%    e) 9% 
 

12. (UNESP) Entre 10 de fevereiro e 10 de novembro de 1990 o 

preço do quilograma de mercadorias num determinado "sacolão" 
sofreu um aumento de 275%. Se o preço do quilograma em 10de 

novembro era de Cr$ 67,50, qual era o preço em 10 de 
fevereiro? 

a) Cr$ 19,00         c) Cr$ 18,50     e) Cr$ 17,00 
b) Cr$ 18,00         d) Cr$ 19,50 
 

13. (FUVEST) O salário de Antônio é 90% do de Pedro. A 
diferença entre os salários é de R$ 500,00. O salário de 
Antônio é: 

a) R$ 5500,00      c) R$ 4000,00         e) R$ 3500,00 
b) R$ 4500,00       d) R$ 5000,00    
14. Um automóvel com velocidade de 80 km/h demora 3h para 
percorrer uma certa distância. Quanto o tempo demorará para 
percorrer a mesma distância um outro auto cuja velocidade 
é de 120 km/h? 

a) 2 horas    b) 3 horas   c) 4 horas   d) 5 horas   e) 6 horas 
 

15. Uma roda de 30 dentes engrena com outra de 25 dentes. 
Quantas voltas dará esta última quando a primeira der 175 
voltas. 

a) 10 voltas      c) 210 voltas    e) 410 voltas 
b) 110 voltas    d) 310 voltas 
 
16. Para forrar as paredes de uma sala são necessárias 20 
peças de papel com 80 cm de largura cada. Quantas peças 
seriam necessárias se as peças tivessem 1m de largura? 

a) 15 peças 
b) 16 peças 
c) 17 peças 
d) 18 peças 
e) 19 peças 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


