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ASSUNTO: GRANDEZAS PROPORCIONAIS 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Lista 04 

 

01. (G1 - cp2) Um feirante compra laranjas pagando R$ 7,50  para cada 2 kg  e as revende ao preço de 
R$ 30,00  para cada 6 kg.  Para obter um lucro de R$ 500,00  com essas laranjas, esse comerciante 
deve comprar e revender  
a) 120 kg.  
b) 250 kg.  
c) 340 kg.  
d) 400 kg.  

 
02. (G1 - epcar (Cpcar)) Dois irmãos, Luiz e Guilherme, têm uma pequena fábrica de móveis de 

madeira. Luiz fabrica 20  cadeiras do modelo A  em 3  dias de 4  horas de trabalho por dia. Já 
Guilherme fabrica 15  cadeiras do modelo A  em 8  dias de 2  horas de trabalho por dia. Uma 
empresa fez uma encomenda à fábrica de 250  cadeiras do modelo A.  Para atender à demanda, os 
irmãos trabalharam juntos, no ritmo de 6  horas por dia, gastando então, y  dias para concluir o 
trabalho e entregar a encomenda. 

 

O número y  é tal que  
a) possui raiz quadrada exata.    
b) divide 100.     
c) é divisor de 150.     
d) é múltiplo de 12.     

 
03. (G1 - ifce) Em duas piscinas há 2200  litros de água. O volume da piscina maior, sabendo que suas 

capacidades estão na proporção de 4 ,
7

 em litros, é  

a) 1.400.     
b) 1.500.     
c) 1.600.     
d) 1.700.     
e) 1.800.     

 
04. (G1 - cp2) André trabalha no Centro do Rio de Janeiro e almoça de segunda a sexta-feira nos 

restaurantes da região. Certo dia, ele encontrou um restaurante self service que oferecia duas 
modalidades de pagamento: 
– R$ 29,90  “coma à vontade” (valor fixo, sem pesar o prato) ou  
– R$ 46,00  por quilo (valor depende do consumo aferido na balança). 
 

Para a segunda modalidade de pagamento, a balança marcava apenas o número inteiro de gramas a 
ser consumido pelo cliente, excluindo-se o “peso” inicial do prato (sem alimento).  
 

É mais vantajoso para André optar pelo “coma à vontade” a partir de   
a) 648  gramas.      b) 649  gramas.      c) 650  gramas.      d) 651 gramas. 

 
05. (G1 - ifpe) Na eleição do grêmio do IFPE campus Barreiros, 70%  dos alunos matriculados exerceram 

o direito a voto. Após a apuração dos resultados, constatou-se que 90%  dos votos foram de alunos 
dos cursos da modalidade Integrado. Considerando que 10%  do total de alunos que não votaram 
nessa eleição correspondem a 24  alunos e que todos os estudantes da modalidade Integrado 
votaram, quantos estão matriculados nessa modalidade?   
a) 280  alunos.     
b) 252  alunos.     
c) 560  alunos.     
d) 504  alunos.     
e) 800  alunos.    
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06. (G1 - cps) Segundo pesquisas, na história do planeta Terra, houve cinco grandes eventos cujos 
impactos sobre a biodiversidade foram tão devastadores que acarretaram extinções em massa, 
como a dos dinossauros. 
 
Suponha que um desses episódios foi causado por um impacto com um asteroide de 15 km  de 
diâmetro, o que deixou em nosso planeta uma cratera de 200 km  de diâmetro. 
 

Considere que a energia liberada pelo impacto de um asteroide e diretamente proporcional apenas 
ao cubo do diâmetro da cratera formada. 
 
Assinale a expressão que relaciona corretamente a energia liberada E,  no fenômeno descrito, com o 
diâmetro do asteroide, na qual k  representa a constante de proporcionalidade.  
a) E k 15           b) E k 200           c) E k 3.000      
d) E k 33.750          e) E k 8.000.000      

 

07. (G1 - ifce) Os números reais x, y  e z  são tais que x y z
.

2 5 6
   Sabendo que xyz 480,  o valor de 

22x y z   é 
a) 42.       b) 36.       c) 30.       d) 26.       e) 22.     

 
08. (G1 - ifpe) O Homem-Escorpião, o Menino-Vespa e a Garota-Abelha já derrotaram, juntos, 600  

vilões na proporção 13, 2  e 5,  respectivamente. Quantos vilões o Homem-Escorpião derrotou a mais 
que o Menino-Vespa?   
a) 240  vilões.    
b) 330  vilões.     
c) 90  vilões.     
d) 360  vilões.     
e) 210  vilões.    
 

09. (G1 - ifpe) Mega-Sena, concurso 2.150 :  aposta feita pela internet ganha sozinha e leva R$ 289  
milhões. 

Disponível em: <https://g1.globo.com/loterias/noticia/2019/05/11/mega-sena-concurso-2150-resultado.ghtml>  
Acesso em: 12 maio 2019 (adaptado).  

 

No dia 11 de maio de 2019, um único apostador ganhou R$ 289.000.000,00  no sorteio da Mega-Sena. 
Suponha que esse apostador resolva repartir uma parte do prêmio com suas três filhas: Luana, que 
tem 30  anos, Maria, de 36  anos e, Natália, de 42  anos. Sabendo que ele dividirá R$ 140.400.000,00  
para as três filhas, em partes diretamente proporcionais às suas idades, é CORRETO afirmar que 
Natália receberá  
a) R$ 41.600.000,00.     
b) R$ 46.800.000,00.     
c) R$ 54.600.000,00.     
d) R$ 39.000.000,00.     
e) R$ 41.800.000,00.     

 
10. (G1 - ifpe) Ao realizar um experimento no laboratório de Química do IFPE, o professor Clécio formou 

uma solução de água e sal com 10 kg  de massa, sendo 95% dessa massa constituída por água. Após 
um processo de aquecimento da massa, os estudantes verificaram que apenas água foi eliminada e 
que a sua participação na massa foi reduzida a 75%.  Determine a massa total da solução, após o 
processo de aquecimento.  
a) 2,0 kg     
b) 7,5 kg     
c) 9,5 kg     
d) 8,0 kg     
e) 5,0 kg     


