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ASSUNTO: GRANDEZAS PROPORCIONAIS  1º ANO – MATEMÁTICA – PROF. ALDO  

 
LISTA 07 

 
 
1. (Enem)  Um ciclista quer montar um sistema de marchas usando dois discos dentados na parte traseira de sua 
bicicleta, chamados catracas. A coroa é o disco dentado que é movimentado pelos pedais da bicicleta, sendo que a 
corrente transmite esse movimento às catracas, que ficam posicionadas na roda traseira da bicicleta. As diferentes 
marchas ficam definidas pelos diferentes diâmetros das catracas, que são medidos conforme indicação na figura. 
 

 
 

O ciclista já dispõe de uma catraca com 7 cm  de diâmetro e pretende incluir uma segunda catraca, de modo que, à 

medida em que a corrente passe por ela, a bicicleta avance 50%  a mais do que avançaria se a corrente passasse pela 

primeira catraca, a cada volta completa dos pedais. 
 
O valor mais próximo da medida do diâmetro da segunda catraca, em centímetro e com uma casa decimal, é  
 

a) 2,3.     

b) 3,5.     

c) 4,7.     

d) 5,3.     

e) 10,5.     

  
 
2. (Uece)  No posto MF combustíveis, retirou-se, de um tanque contendo exatamente 1.000  litros de “gasolina pura”, 

alguns litros dessa gasolina e adicionou-se a mesma quantidade de álcool. Em seguida, verificou-se que a mistura 
ainda continha muita gasolina, então, retirou-se mais 100  litros da mistura e adicionou-se 100  litros de álcool.  

 
Se a mistura ainda contém 630  litros de “gasolina pura”, a quantidade de gasolina retirada inicialmente, em litros, foi  

 
a) 315.     

b) 265.     

c) 300.     

d) 285.     

  
 

3. (Enem PPL)  Um pintor cobra R$ 240,00  por dia de trabalho, que equivale a 8  horas de trabalho num dia. Quando é 

chamado para um serviço, esse pintor trabalha 8  horas por dia com exceção, talvez, do seu último dia nesse serviço. 

Nesse último dia, caso trabalhe até 4  horas, ele cobra metade do valor de um dia de trabalho. Caso trabalhe mais de 
4  horas, cobra o valor correspondente a um dia de trabalho. Esse pintor gasta 8  horas para pintar uma vez uma área 

de 240 m .  Um cliente deseja pintar as paredes de sua casa, com uma área total de 2260 m .  Ele quer que essa área 

seja pintada o maior número possível de vezes para que a qualidade da pintura seja a melhor possível. O orçamento 

desse cliente para a pintura é de R$ 4.600,00.  
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Quantas vezes, no máximo, as paredes da casa poderão ser pintadas com o orçamento do cliente?  
 
 

a) 1    

b) 2     
c) 3     

d) 5     

e) 6     

  
 

4. (G1 - ifal)  Em uma certa turma de 49  alunos, o número de homens corresponde a 
3

4
 do número de mulheres.  

 
Quantos homens tem essa turma?  
 

a) 14.     

b) 21.     
c) 28.    

d) 35.     

e) 42.     
 
  
5. (G1 - cftmg)  Sabe-se que, para preparar uma determinada suplementação alimentar, a quantidade de suplemento a 

ser diluída deve ser de 3%  do volume de leite.  

 

Se for utilizado meio litro de leite e se a medida usada para o suplemento for uma colher que tem 33 cm ,  então, o 

número de colheres do suplemento que será necessário, nessa preparação, é igual a  
 
a) 5.     

b) 6.     

c) 7.     
d) 8.     

  
 
6. (Pucrs)  Segundo dados da Prefeitura Municipal de Porto Alegre, no site 
http://www2.portoalegre.rs.gov.br/portal_pmpa_novo/, ao longo do ano de 2016 a quantidade de resíduos coletados e 
destinados a tratamento teve um valor médio mensal de 50.000  toneladas. Suponhamos que todo esse resíduo fosse 

levado para um aterro sanitário com capacidade para receber 30  milhões de toneladas. 

 
Nesse caso, se o aterro recebesse somente o resíduo gerado em Porto Alegre, e o valor médio mensal de resíduos se 
mantivesse constante ao longo do tempo, por quantos anos este aterro teria capacidade para receber os resíduos da 
capital do Rio Grande do Sul?  
 
a) 70     

b) 60     

c) 50     

d) 40     

  
 
7. (G1 - cmrj)  A IMO premia a metade dos participantes com medalhas. Essas medalhas – ouro, prata e bronze – são 

concedidas, respectivamente, na proporção de 1: 2 : 3.  Para incentivar o maior número possível de alunos a 

resolverem problemas completos, são concedidos certificados de menção honrosa àqueles estudantes que não 

receberam medalha, mas obtiveram 7  (sete) pontos em pelo menos um problema.  
Adaptado de: https://www.imo2017.org.br/sobre-a-imo.html  

 
Obedecidas as regras, o percentual de candidatos que faz jus à medalha de bronze na IMO é  
 

a) 12,5%.     

b) 16,7%.     
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c) 20%.     

d) 25%.     

e) 33%.     

  
8. (G1 - cftmg)  A empreiteira Boa Obra, contratada para fazer uma reforma nas dependências de uma escola, 

disponibilizou 22  pedreiros, com jornada de 8  horas diárias de trabalho, fixando o prazo de conclusão da obra em 30  

dias. Contudo a escola solicitou que a obra fosse realizada em 25  dias.  

 
Mantendo-se a jornada de trabalho, o número mínimo de pedreiros necessário para atender o prazo da escola é  
 
a) 25.     

b) 26.     

c) 27.     
d) 28.     

 
  

9. (Pucrj)  Sabemos que 5  gatos comem 20 kg  de ração em 20  dias. Considere as seguintes afirmações: 

 

I. 2  gatos comem 2 kg  de ração em 2  dias. 

II. 5  gatos comem 5 kg  de ração em 5  dias. 

III. 4  gatos comem 16 kg  de ração em 16  dias. 

 
Quais destas afirmativas são verdadeiras?  
 
a) Apenas I    
b) Apenas II    
c) Apenas III    
d) Nenhuma delas    
e) Todas as três    
  
 
10. (Enem)  Um produtor de milho utiliza uma área de 160  hectares para as suas atividades agrícolas. Essa área é 

dividida em duas partes: uma de 40  hectares, com maior produtividade, e outra, de 120  hectares, com menor 

produtividade. 
A produtividade é dada pela razão entre a produção, em tonelada, e a área cultivada. Sabe-se que a área de 40  

hectares tem produtividade igual a 2,5  vezes à da outra. Esse fazendeiro pretende aumentar sua produção total em 

15%, aumentando o tamanho da sua propriedade. Para tanto, pretende comprar uma parte de uma fazenda vizinha, 

que possui a mesma produtividade da parte de 120  hectares de suas terras. 

 
Qual é a área mínima, em hectare, que o produtor precisará comprar?   
 
a) 36     

b) 33     

c) 27     

d) 24     

e) 21     

 


