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ASSUNTO: RAZÕES E PROPORÇÕES 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO  

 
Lista 02 

 
01. (G1 - ifpe)  Elvis planejou uma viagem com sua esposa a Campos do Jordão, a fim de curtir o 

feriadão da Semana Santa e, para isso, juntou uma certa quantidade de dinheiro. Sabendo que 1
4

 

do dinheiro que ele juntou foi gasto com hospedagem, 1
5

 foi gasto com alimentação, 3 ,
8

 com 

transporte e os R$ 560,00  restantes, com turismo, é CORRETO afirmar que Elvis juntou um total de  
a) R$ 3.200,00.     
b) R$ 3.000,00.     
c) R$ 3.600,00.     
d) R$ 4.000,00.     
e) R$ 4.400,00.     

 
02. (G1 - cftmg) No quadro abaixo, são apresentados os ingredientes para o preparo de um bolo que 

serve exatamente 8 pessoas. 
 

Ingredientes Quantidade 
Ovos 3  unidades 
Margarina ou Manteiga 50 g  
Açúcar 150 g  
Farinha de Trigo 200 g  

Leite 200 mL  
Fermento 50 g  

 

Uma pessoa decidiu usar essa receita e preparar um bolo para 37  pessoas e, para isso, aumentou 
proporcionalmente os ingredientes para conseguir a quantidade desejada. A farinha de sua 
preferência é vendida apenas em pacotes de 150 g.  
 

A quantidade mínima de pacotes dessa farinha necessários para o preparo desse bolo é  
a) 5.     
b) 6.     
c) 7.     
d) 8.     

 
03. (Enem)  Um casal planejou uma viagem e definiu como teto para o gasto diário um valor de até 

R$ 1.000,00.  Antes de decidir o destino da viagem, fizeram uma pesquisa sobre a taxa de câmbio 
vigente para as moedas de cinco países que desejavam visitar e também sobre as estimativas de 
gasto diário em cada um, com o objetivo de escolher o destino que apresentasse o menor custo 
diário em real. 
 
O quadro mostra os resultados obtidos com a pesquisa realizada. 

 

País de destino Moeda local Taxa de câmbio Gasto diário 
França Euro (€)  R$ 3,14  315,00€  
EUA Dólar (US$)  R$ 2,78  US$ 390,00  

Austrália Dólar australiano (A$)  R$ 2,14  A$ 400,00  

Canadá Dólar canadense (C$)  R$ 2,10  C$ 410,00  

Reino Unido Libra esterlina (£)  R$ 4,24  £ 290,00  
 
Nessas condições, qual será o destino escolhido para a viagem? 
a) Austrália.  b) Canadá.  c) EUA.  d) França.  e) Reino Unido. 
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04. (G1 - cmrj)  A revista Tales of Suspense #39 traz a origem do Homem-de-Ferro. (março de 
1963). 

Disponível em:<< https://super.abril.com.br/comportamento/a-cronologia-dos-super-herois/>>.  
Acesso em: 21 ago. 2018. (Adaptado) 

 

 
 

A armadura do Homem de Ferro é repleta de tecnologia e está dividida em diversas partes. Em uma 
de suas primeiras idealizações, a armadura era dividida em quatro partes: 1ª parte, cabeça; 2ª 
parte, tronco; 3ª parte, dois membros superiores e, por último, 4ª parte, dois membros inferiores.  
Considerando que todas as partes possuem a mesma quantidade de ferro e, nas 3ª e 4ª partes, a 
quantidade de ferro é dividida igualmente entre os membros, qual fração representa a quantidade de 
ferro utilizada em um membro inferior da armadura?  

a) 1

2
    

b) 1

3
    

c) 1

4
    

d) 1

6
    

e) 1

8
    

 
05. (G1 - ifpe)  O treinador do time de futebol de campo do IFPE precisava definir quem seria o batedor 

oficial de pênaltis do time. Estava em dúvida entre 5  jogadores: André, Bruno, Carlos, Daniel e 
Eraldo. Durante os treinamentos, decidiu registrar o número de pênaltis cobrados e os convertidos 
em gol de cada jogador. O resultado está no quadro abaixo. 

 

JOGADOR NÚMERO DE PÊNALTIS 
COBRADOS 

NÚMERO DE PÊNALTIS 
CONVERTIDOS 

André 7  4  
Bruno 13  5  
Carlos 14  9  
Daniels 15  7  
Eraldo 21  10  

 
Observando o quadro, o treinador decidiu que o batedor oficial de pênaltis seria aquele jogador que 
obteve a maior razão entre o número de pênaltis convertidos e o número de pênaltis cobrados. 
Dessa forma, quem o treinador escolheu como batedor oficial de pênaltis?   
a) Daniel.   b) André.   c) Bruno.   d) Carlos.   e) Eraldo. 
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06. (G1 - ifpe)  A super-heroína Garota-Abelha tem o poder de diminuir seu tamanho na escala de 
1: 140.  Se, ao utilizar seu poder, ela fica com apenas 12 mm  de altura, qual a altura normal da 
heroína?  
a) 1,65 m     
b) 1,68 m     
c) 1,70 m     
d) 1,52 m     
e) 1,62 m     

 
07. (G1 - ifpe)  Um reservatório está com 1,5  metros cúbicos de água mineral. Pretende-se encher 

botijões de água com capacidade de 20  litros cada um. Supondo que não haja desperdício de água 
no enchimento desses botijões, é CORRETO afirmar que, com toda a água contida no reservatório, 
encheremos a seguinte quantidade de botijões  
a) 7,5.     
b) 75.     
c) 750.     
d) 7.500.     
e) 30.     

 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO:  
Casos de febre amarela desde o início de 2017:  
 
- confirmados 779;   
- suspeitos 435.  
 
Mortes entre os casos confirmados: 262.   
 
08. (Uerj) Suponha que todos os casos suspeitos tenham sido comprovados, e que a razão entre o 

número de mortes e o de casos confirmados permaneça a mesma.  
 
Nesse caso, com as novas comprovações da doença, o número total de mortos por febre amarela 
estaria mais próximo de: 
a) 365    b) 386    c) 408    d) 503  

 
09. (Enem)  Numa atividade de treinamento realizada no Exército de um determinado país, três equipes 

– Alpha, Beta e Gama – foram designadas a percorrer diferentes caminhos, todos com os mesmos 
pontos de partida e de chegada. 
 

- A equipe Alpha realizou seu percurso em 90  minutos com uma velocidade média de 6,0 km h.  
- A equipe Beta também percorreu sua trajetória em 90  minutos, mas sua velocidade média foi de 
5,0 km h.  
- Com uma velocidade média de 6,5 km h,  a equipe Gama concluiu seu caminho em 60  minutos. 
 
Com base nesses dados, foram comparadas as distâncias Beta Alphad ; d  e Gamad  percorridas pelas três 

equipes. 
 

A ordem das distâncias percorridas pelas equipes Alpha, Beta e Gama é  
a) Gama Beta Alphad d d     b) Alpha Beta Gamad d d    c) Gama Beta Alphad d d   

d) Beta Alpha Gamad d d     e) Gama Alpha Betad d d   

 
10. (G1 - ifal)  Uma herança de R$ 320.000,00  foi dividida entre 3  filhos na seguinte proporção: O mais 

novo recebeu 1 8  da herança e o mais velho recebeu 1 2  da herança. Qual foi o valor recebido pelo 
filho do meio? 
a) R$ 40.000,00.  b) R$ 80.000,00.  c) R$ 120.000,00.  d) R$ 160.000,00.  e) R$ 200.000,00.  


