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GRANDEZAS PROPORCIONAIS 1ª SÉRIE – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Lista 06 – Atividades 

 
01. (Ufpr)  Suponha que a carga suportada por uma viga seja diretamente proporcional à sua largura e ao quadrado de 

sua espessura e inversamente proporcional ao seu comprimento. Sabendo que uma viga de 2 m  de comprimento, 

15 cm  de largura e 10 cm  de espessura suporta uma carga de 2.400 kg,  qual é a carga suportada por uma viga 

de 20 cm  de largura, 12 cm  de espessura e 2,4 m  de comprimento?   

a) 2.880 kg.     

b) 3.200 kg.     

c) 3.456 kg.     

d) 3.840 kg.     

e) 4.608 kg.     

 
02. (G1 - ifpe)  Estudando 3  horas por dia durante 16  dias, Iago realizou 400  exercícios. Quanto tempo seria 

necessário para que ele realizasse 500  exercícios estudando 4  horas por dia?  
a) 18  dias.     
b) 16  dias.     
c) 20  dias.     
d) 12  dias.     
e) 15  dias.    

 
03. (Enem PPL)  Para certas molas, a constante elástica (C)  depende do diâmetro médio da circunferência da mola 

(D),  do número de espirais úteis (N),  do diâmetro (d)  do fio de metal do qual é formada a mola e do módulo de 

elasticidade do material (G).  A fórmula evidencia essas relações de dependência. 
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O dono de uma fábrica possui uma mola 1M  em um de seus equipamentos, que tem características 1 1 1D , d , N  e 

1G ,  com uma constante elástica 1C . Essa mola precisa ser substituída por outra, 2M ,  produzida com outro 

material e com características diferentes, bem como uma nova constante elástica 2C ,  da seguinte maneira: I) 

1
2

D
D ;
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  II) 2 1d 3d ;  III) 2 1N 9N .  Além disso, a constante de elasticidade 2G  do novo material é igual a 14G .  

 
O valor da constante 2C  em função da constante 1C  é  

a) 2 1C 972 C      

b) 2 1C 108 C      

c) 2 1C 4 C      

d) 2 1
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04. (Udesc) João precisará percorrer um trajeto de 200 km.  O limite de velocidade em um trecho de 55 km  é de 

110 km h;  para 85 km  do percurso o limite é de 100 km h,  e no restante do trajeto o limite é de 80 km h,  Se 

João andar exatamente no limite em cada trecho e não fizer nenhuma parada, o tempo que ele levará para 
percorrer todo o trajeto é de: 
a) 2  horas e 20  minutos. 
b) 2  horas e 10  minutos. 
c) 4  horas e 30  minutos. 
d) 4  horas e 50  minutos. 
e) 2  horas e 6  minutos. 
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05. (G1 - cftrj) Uma organização não governamental acolhe e alimenta gatos em situação de rua e abandono. João 
arrecadou junto às empresas preocupadas com o bem-estar dos animais dinheiro suficiente para comprar ração 
que alimente os 40  gatos acolhidos por 90.  dias. A ração seria usada a partir do dia 1 de abril. Nesse dia, porém, 
10  outros gatos foram colhidos e alimentados diariamente com a mesma porção que os demais gatos já 
acolhidos. 
 

A ração comprada com a arrecadação de João seria suficiente para alimentar todos os gatos até o dia:  
a) 10 de junho de 2018. 
b) 11 de junho de 2018. 
c) 12 de junho de 2018. 
d) 13 de junho de 2018. 

 
06. (G1 - ifpe) Adriano, Bruno e Carlos, três estudantes do IFPE campus Caruaru, resolveram abrir uma microempresa 

no ramo de EPI (Equipamentos de Proteção Individual). No primeiro ano, eles tiveram um lucro de R$ 27.000,00  e 

resolveram dividir de maneira proporcional ao investimento inicial de cada um. Sabendo que Adriano investiu 
inicialmente R$ 2.000,00,  Bruno investiu R$ 3.000,00  e Carlos investiu R$ 4.000,00,  quanto Carlos receberá pela 

sua parte referente ao lucro?  
a) R$ 6.000,00     

b) R$ 12.000,00     

c) R$ 9.000,00     

d) R$ 4.000,00     

e) R$ 13.500,00     

 
07. (G1 - ifpe)  Um terreno plano é cercado utilizando-se uma cerca com arames farpados. Sabe-se que 3  

trabalhadores conseguem fazer uma cerca de 100 m  de comprimento, contendo 5  fios de arames farpados, em 4  

dias. De modo a agilizar o trabalho e economizar, decidiu-se que seriam utilizados apenas 4  fios de arames. 
 
Quantos dias seriam necessários para que 6  trabalhadores fizessem uma cerca com 500 m  de comprimento, 

utilizando apenas 4  fios de arames farpados?   
a) 9  dias.     
b) 10  dias.     
c) 6  dias.     
d) 12  dias.     
e) 8  dias.     

 
08. (Enem PPL)  Usando a capacidade máxima de carga de caminhão de uma loja de materiais de construção, é 

possível levar 60  sacos de cimento, ou 90  sacos de cal, ou 120  latas de areia. No pedido de um cliente, foi 
solicitada a entrega de 15  sacos de cimento, 30  sacos de cal e a maior quantidade de latas de areia que fosse 
possível transportar, atingindo a capacidade máxima de carga do caminhão. 
 
Nessas condições, qual a quantidade máxima de latas de areia que poderão ser enviadas ao cliente?  
a) 30     
b) 40     
c) 50     
d) 80     
e) 90     

 
09. (G1 - ifpe)  Uma equipe de 12  agricultores leva 4  horas para fazer a manutenção de 800  metros quadrados de 

terra. O tempo necessário para que 6  agricultores, com a mesma capacidade de trabalho, façam a manutenção 
de 600  metros quadrados de terra é de   
a) 12  horas.     b) 8  horas.      c) 10  horas.      d) 6  horas.      e) 4  horas.     

 
10. (G1 - ifba)  A empresa de bebidas “Beba Mais” possui uma máquina de refrigerantes que, quando opera por 4  

horas diárias, consegue engarrafar 9.600  litros, num período de 6  dias. Determine em quantas horas diárias esta 
mesma máquina engarrafará 24.000  litros, num período de 20  dias, considerando que a máquina tem um mesmo 
ritmo padrão durante estes serviços.  
a) 3        b) 4        c) 6        d) 2        e) 5     


