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GRANDEZAS PROPORCIONAIS 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Lista 05 

 
01. Uma escola disponibilizou diversas salas de aula em seus campi para aplicação das provas do 

concurso de estudantes deste ano. Para arrumar tais salas, seis pessoas trabalharam por três dias.   
 

Para que a mesma quantidade total de salas de aula ficasse pronta em um único dia, o número de 
pessoas a mais que teriam que ajudar na arrumação, trabalhando no mesmo ritmo das anteriores, é 
de  
a) 10.     
b) 12.     
c) 16.     
d) 18.     

 
02. (Enem) O álcool é um depressor do sistema nervoso central e age diretamente em diversos órgãos. 

A concentração de álcool no sangue pode ser entendida como a razão entre a quantidade q  de álcool 
ingerido, medida em grama, e o volume de sangue, em litro, presente no organismo do indivíduo. 
Em geral, considera-se que esse volume corresponda ao valor numérico dado por 8%  da massa 
corporal m  desse indivíduo, medida em quilograma. 
De acordo com a Associação Médica Americana, uma concentração alcoólica superior a 0,4  grama 
por litro de sangue é capaz de trazer prejuízos à saúde do indivíduo. 

 

Disponível em: http://cisa.org.br. Acesso em: 1 dez. 2018 (adaptado). 
 
A expressão relacionando q  e m  que representa a concentração alcoólica prejudicial à saúde do 
indivíduo, de acordo com a Associação Médica Americana, é  
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03. (G1 - epcar (Cpcar)) As turmas F e G, que possuem 30  e 20  alunos, respectivamente, combinaram 

viajar para uma casa de praia num feriado que aconteceu no mês de junho de 2019. Antes de viajar, 
decidiram dividir todas as despesas entre as turmas de forma diretamente proporcional ao número 
de alunos de cada turma. 
 
Pagaram todas as despesas, mas não pagaram de forma proporcional. A turma F pagou 12.000  reais 
e a turma G pagou 10.500  reais. 
 
Tendo como base o que as turmas haviam combinado em relação às despesas da viagem, é correto 
afirmar que  
a) a despesa correta da turma G seria mais de 10.000  reais.    
b) a turma F pagou a menos 10%  do que deveria ter pago.    
c) o que a turma G pagou a mais é um valor maior que 1.800  reais.    
d) a turma F deveria ter pago mais de 10.000  reais.    

 
04. (Uerj) A população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos de 

tempo iguais. No período de 1984 a 1996, essa população passou de 12.500  para 25.000  indivíduos. 
 
Considere que, para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o fator permanece constante. 
O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual a:  
a) 100.000     
b) 120.000     
c) 160.000     
d) 200.000     
 

 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

05. (Uerj) Uma herança foi dividida em exatamente duas partes: x,  que é inversamente proporcional a 
2,  e y,  que é inversamente proporcional a 3.  
 
A parte x  é igual a uma fração da herança que equivale a:  

a) 3
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06. (Enem PPL) A Lei de Gravitação, de Isaac Newton, estabelece a intensidade da força entre dois 

objetos. Ela é dada pela equação 1 2
2

m m
F g ,

d
  sendo 1m  e 2m  as massas dos objetos, d  a distância 

entre eles, g  a constante universal da gravitação e F  a intensidade da força gravitacional que um 
objeto exerce sobre o outro. 
 
Considere um esquema que represente cinco satélites de mesma massa orbitando a Terra. Denote 
os satélites por A, B, C, D e E, sendo esta a ordem decrescente da distância da Terra (A o mais 
distante e E o mais próximo da Terra). 
 
De acordo com a Lei da Gravitação Universal, a Terra exerce maior força sobre o satélite  
a) A.     
b) B.     
c) C.     
d) D.     
e) E.     

 
07. (Upe-ssa 2) Dona Filó é famosa pelas empadas que vende na cantina de uma escola. No preparo da 

massa das empadas, para cada copo de leite, ela usa três ovos e, para cada ovo, uma xícara e meia 
de farinha de trigo. Se Dona Filó preparar a massa das empadas usando três copos de leite, de 
quantas xícaras de farinha de trigo ela vai precisar?  
a) 4,5     
b) 9     
c) 12     
d) 13,5     
e) 27     

 
08. (Enem PPL)  Um vaso decorativo quebrou e os donos vão encomendar outro para ser pintado com as 

mesmas características. Eles enviam uma foto do vaso na escala 1: 5  (em relação ao objeto original) 
para um artista. Para ver melhor os detalhes do vaso o artista solicita uma cópia impressa da foto 
com dimensões triplicadas em relação às dimensões da foto original. Na cópia impressa, o vaso 
quebrado tem uma altura de 30  centímetros. 
 
Qual é a altura real, em centímetros, do vaso quebrado?  
a) 2     
b) 18     
c) 50     
d) 60     
e) 90     
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09. (G1 - utfpr) O preço unitário de um produto é de R$ 1,65.  Na promoção, pagando 2  produtos, leva-
se 3.  Assinale a alternativa que apresenta a quantidade que se pode adquirir desse produto com 
R$ 132,00.  
a) 40.     
b) 80.     
c) 100.     
d) 120.     
e) 150.     

 
10. (Upe-ssa 1) Beatriz tem dois carros do tipo Flex que podem ser abastecidos com gasolina, álcool ou 

com os dois combustíveis misturados. Alguns dados sobre o consumo médio de combustível dos dois 
carros de Beatriz estão representados na tabela a seguir: 

 

Combustível Consumo Carro A Consumo Carro B Preço 

Gasolina 12,0 km L  10,0 km L  R$ 3,40  
Álcool 8,0 km L  7,5 km L  R$ 2,80  

 
Beatriz fez quatro viagens sucessivas para a casa de seus pais, percorrendo, em cada uma delas, a 
distância de 600 km.  Na primeira e na segunda viagem, optou, respectivamente, pelos carros A  e B  
abastecidos com álcool. Na terceira e na quarta viagem, optou por utilizar, respectivamente, os 
carros A  e B  abastecidos com gasolina. Com base nessas informações, analise as afirmativas 
abaixo: 
I. O gasto de Beatriz com combustível foi de R$ 14,00  a mais na segunda viagem que na primeira. 
II. Na terceira e na quarta viagem, a despesa foi de R$ 374,00  com combustível. 
III. O gasto de Beatriz com combustível foi de R$ 34,00  a menos na terceira viagem que na quarta. 
IV. Se Beatriz tivesse viajado as quatro vezes no carro A  com gasolina, teria economizado R$ 80,00.  
 
É CORRETO o que se afirma, apenas, em  
a) I, II e IV. 
b) II e III. 
c) III e IV. 
d) I, II e III. 
e) I e IV. 


