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Razão e proporção 9º ANO – MATEMÁTICA  
PROF. CARLOS SBROBOW 

 
 
01. (Unesp 2020)  Estudos sobre modelos atômicos foram fundamentais para o desenvolvimento da Química como 

ciência. Por volta de 450 a.C., os filósofos gregos Leucipo e Demócrito construíram a hipótese de que o mundo e, 
em consequência, a matéria eram constituídos a partir de unidades idênticas e indivisíveis, chamadas átomos. 
Contudo, foi somente a partir do século XIX que a realização de experimentos tornou possível a comprovação de 
hipóteses desenvolvidas ao longo do tempo. Um dos primeiros modelos aceitos foi criado por John Dalton, 
apresentado em um livro de sua autoria, publicado em 1808. Anos depois, outros dois principais modelos foram 
desenvolvidos, até que, em 1913, o físico Niels Bohr publicou um livro com sua teoria sobre o modelo atômico. 

 
Tomando como referência as datas de publicação dos trabalhos de Dalton e de Bohr, a linha do tempo que apresenta 
os fatos históricos do desenvolvimento do modelo atômico, com espaço proporcional à distância de tempo entre 
eles, é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
 
02. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016) João tem dois relógios com defeitos: um que atrasa 10  segundos a 

cada 4  horas de funcionamento e outro, que adianta 10  segundos a cada 2  horas. Embora até hoje não tenha 
consertado esses dois relógios, João costuma acertá-los semanalmente, apenas aos sábados pontualmente às 12  
horas. Se às 12  horas de certo sábado, João acertou os dois relógios, então a diferença entre os horários que 
eles marcavam às 12  horas do sábado seguinte era de  
a) 24  minutos.        b) 21  minutos.         c) 560  segundos.         d) 640  segundos.    

 
03. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017) Dois pilotos treinam em uma pista de corrida. Um deles fica em uma 

faixa interna da pista e uma volta completa nessa faixa possui 2,4 km  de comprimento; o outro fica em uma 
faixa mais externa cuja volta completa tem 2,7 km.  O piloto que possui o carro mais rápido está na faixa interna 
e a cada volta que ele completa o outro piloto percorre 2 km.  
 
Se os pilotos iniciaram o treino sobre a marca de largada da pista, a próxima vez em que eles se encontrarão 
sobre essa marca, o piloto com o carro mais lento terá percorrido, em km,  uma distância igual a  
a) 40,5          b) 54,0         c) 64,8         d) 72,9     
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04. (Unesp 2020) Uma cidade tem sua área territorial dividida em quatro regiões. O esquema apresenta, de modo 
simplificado, a área territorial e a densidade populacional dessas quatro regiões: 

 

 
 

A participação das populações dessas regiões na população total da cidade é:  
 

a)

         

b)

         

c)

         

d)

         

e)

     
 
05. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  Adriana e Beatriz precisam produzir 240  peças. Juntas elas levarão 

um tempo T,  em horas, para produzir essas peças. Se Adriana trabalhar sozinha, ela levará (T 4 h)  para 
produzir as peças. Beatriz, sozinha, levará (T 9 h)  para realizar o serviço. 
 

Supondo que cada uma delas trabalhe em ritmo constante, o número de peças que Adriana produz a mais do que 
Beatriz, a cada hora, é igual a  
a) 6     b) 8     c) 9     d) 10  

 
06. (Unesp 2018)  Observe o infográfico, publicado recentemente em um jornal digital. 
 

 
 

a) Admitindo-se que o total de dinheiro apostado em determinado concurso da Mega-Sena tenha sido 15  
milhões de reais, calcule quanto desse dinheiro, em reais, foi destinado ao esporte brasileiro (comitês olímpico 
e paraolímpico, juntos). 

b) Admita que o comprimento da barra do gráfico correspondente às “Despesas de custo” tenha 13,28  unidades 
de comprimento (13,28 u).  Para que a proposta do infográfico esteja matematicamente correta, calcule a 
medida indicada no infográfico por x,  em unidades u  de comprimento.  
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07. (Unesp 2018)  Os estudantes 1, 2 e 3 concorreram a um mesmo cargo da diretoria do grêmio de uma faculdade 
da UNESP, sendo que 1 obteve 6,25%  do total de votos que os três receberam para esse cargo. Na figura, a área 
de cada um dos três retângulos representa a porcentagem de votos obtidos pelo candidato correspondente. 
Juntos, os retângulos compõem um quadrado, cuja área representa o total dos votos recebidos pelos três 
candidatos. 

 
 
Do total de votos recebidos pelos três candidatos, o candidato 2 obteve  
a) 61,75%.    b) 62,75%.    c) 62,50%.    d) 62,00%.   e) 62,25%.  

 
08. (Unesp 2017)  Uma companhia de engenharia de trânsito divulga o índice de lentidão das ruas por ela monitoradas 

de duas formas distintas, porém equivalentes. Em uma delas, divulga-se a quantidade de quilômetros 
congestionados e, na outra, a porcentagem de quilômetros congestionados em relação ao total de quilômetros 
monitorados. 
 

O índice de lentidão divulgado por essa companhia no dia 10 de março foi de 25%  e, no mesmo dia e horário de 
abril, foi de 200 km.  Sabe-se que o total de quilômetros monitorados pela companhia aumentou em 10%  de 
março para abril, e que os dois dados divulgados, coincidentemente, representavam uma mesma quantidade de 
quilômetros congestionados na cidade. 
 

Nessas condições, o índice de congestionamento divulgado no dia 10 de abril foi de, aproximadamente,  
a) 25%.        b) 23%.         c) 27%.         d) 29%.         e) 20%.     

 
09. (Unesp 2015)  A figura indica um mecanismo com quatro engrenagens (A,  B,  C  e D),  sendo que o eixo da 

engrenagem D  é diretamente responsável por girar o ponteiro dos minutos do mostrador de um relógio 
convencional de dois ponteiros (horas e minutos). Isso quer dizer que um giro completo do eixo da engrenagem 
D  implica um giro completo do ponteiro dos minutos no mostrador do relógio. 

 

 
 

Quando os ponteiros do relógio marcaram 8 h 40 min,  foram dados 5  giros completos no eixo da engrenagem A,  
no sentido indicado na figura, o que modificou o horário indicado no mostrador do relógio para  
a) 3 h 52 min.         b) 8 h 44 min.         c) 12 h 48 min.         d) 12 h 40 min.        e) 4 h 40 min.     
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10. (Unesp 2015) Para divulgar a venda de um galpão retangular de 25.000 m ,  uma imobiliária elaborou um anúncio 
em que constava a planta simplificada do galpão, em escala, conforme mostra a figura. 

 

 
 

O maior lado do galpão mede, em metros,  
a) 200.     b) 25.     c) 50.     d) 80.     e) 100.  

 
11. (Unesp 2014) Semanalmente, o apresentador de um programa televisivo reparte uma mesma quantia em 

dinheiro igualmente entre os vencedores de um concurso. Na semana passada, cada um dos 15 vencedores 
recebeu R$ 720,00. Nesta semana, houve 24 vencedores; portanto, a quantia recebida por cada um deles, em 
reais, foi de  
a) 675,00.   b) 600,00.   c) 450,00.   d) 540,00.   e) 400,00. 

 
12. (Unesp 2013) As medições da elevação do nível dos mares e oceanos feitas por mareógrafos ao longo da costa, 

no período de 1880 a 2000, mostram que o nível global destes subiu a uma taxa média de 1,7 cm por década. Já 
as medições realizadas por altímetros-radares a bordo de satélites de sensoriamento remoto, para o período de 
1990 a 2000, indicam que o nível subiu a uma taxa média de 3,1 cm por década. 
 

Admitindo que as condições climáticas que provocam esta elevação não se alterem nos próximos 50 anos, o nível 
global dos mares e oceanos deverá subir nesse período, em cm, entre  
a) 8,5 e 15,5.  b) 6,5 e 13,5.  c) 7,5 e 10,5.  d) 5,5 e 10,5.  e) 5,5 e 15,5. 

 
13. (Unesp 2011) Os professores de matemática e educação física de uma escola organizaram um campeonato de 

damas entre os alunos. 
 
Pelas regras do campeonato, cada colocação admitia apenas um ocupante. Para premiar os três primeiros 
colocados, a direção da escola comprou 310 chocolates, que foram divididos entre os 1.º, 2.º e 3.º colocados no 
campeonato, em quantidades inversamente proporcionais aos números 2, 3 e 5, respectivamente. As quantidades 
de chocolates recebidas pelos alunos premiados, em ordem crescente de colocação no campeonato, foram:  
a) 155, 93 e 62.  b) 155, 95 e 60. c) 150, 100 e 60. d) 150, 103 e 57. e) 150, 105 e 55. 

 
14. (Unesp 2010) Você está fazendo um ‘tour’ turístico pelo centro da cidade de São Paulo, visitando pontos 

históricos e museus. O ponto de saída é a Praça da Luz, na Estação da Luz. Seu roteiro segue pela Pinacoteca do 
Estado, Museu de Arte Sacra e termina no Pátio do Colégio. 

 

 
 

Para percorrer todo o trajeto, a distância, em metros, que terá de fazer é, aproximadamente,  
a) 2.000.    b) 3.000.    c) 4.000.    d) 5.000.    e) 6.000.  
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15. (Unesp 2010)  No Brasil, desde junho de 2008, se for constatada uma concentração de álcool no sangue acima 
de 0,6 g/l, o motorista é detido e processado criminalmente. 

 

(www.planalto.gov.br/ccivil_03/Ato2007-2010/2008/ Decreto/D6488.htm. Adaptado.) 
 

Determine o número máximo de latas de cerveja que um motorista pode ingerir, antes de dirigir, para não ser 
processado criminalmente caso seja submetido ao teste. 
 

Dados: – o volume médio de sangue no corpo de um homem adulto é 7,0 litros; 
– uma lata de cerveja de 350 ml contém 16 ml de álcool; 
– 14% do volume de álcool ingerido por um homem adulto vão para a corrente sanguínea; 
– a densidade do álcool contido em cervejas é de 0,8 g/ml. 
 
Observação: Os resultados de todas as operações devem ser aproximados por duas casas decimais.  
a) 1.   b) 2.   c) 3.   d) 4.    e) 5. 

 
16.  (Unesp 2001) Os dados publicados na revista "Veja" de 12/4/2000 mostram que, de cada 100 pessoas com o 

ensino médio, apenas 54 conseguem emprego. Se num determinado grupo de 3000 pessoas, 25% têm ensino 
médio, o número provável de pessoas do grupo, com ensino médio, que, de acordo com os dados da pesquisa, 
irão conseguir emprego é  
a) 375.   b) 405.  c) 450.  d) 750.   e) 1620. 

 
17. (Unesp 1997) Segundo matéria publicada em "O Estado de São Paulo", 09/06/96, o Instituto Nacional de 

Seguridade Social (INSS) gasta atualmente 40 bilhões de reais por ano com o pagamento de aposentadorias e 
pensões de 16 milhões de pessoas. A mesma matéria informa que o Governo Federal gasta atualmente 20 bilhões 
de reais por ano com o pagamento de um milhão de servidores públicos federais aposentados. Indicando por x a 
remuneração anual média dos beneficiários do INSS e por y a remuneração anual média dos servidores federais 
aposentados, então y é igual a  
a) 2x.    
b) 6x.    
c) 8x.    
d) 10x.    
e) 16x. 

 
18. (Unesp 1994) Uma torneira goteja 7 vezes a cada 20 segundos. Admitindo que as gotas tenham sempre volume 

igual a 0,2 ml, determine o volume de água que vaza por hora.  
 
19. (Unesp 1994) Uma universidade tem 1 professor para cada 6 alunos e 3 funcionários para cada 10 professores. 

Determine o número de alunos por funcionário.  
 
20. (Unesp 1993) Em certo município, foram vacinados numa campanha 0,8 das crianças da zona urbana e 0,6 das 

crianças da zona rural da faixa etária indicada. Tendo sido vacinados, 0,72 da população infantil total dessa faixa 
etária, determine a relação entre o número de crianças da zona urbana e da zona rural desse município, nessa 
faixa de idade.  

 
21. (Unesp 1993) Um prêmio da sena saiu para dois cartões, um da cidade A e outro da cidade B. Nesta última, o 

cartão era de 6 apostadores, tendo cada um contribuído com a mesma importância para a aposta. A fração do 
prêmio total, que cada apostador da cidade B receberá, é:  
a) 1/6.    
b) 1/8.    
c) 1/9.    
d) 1/10.    
e) 1/12. 

 
22. (Unesp 1991)  Uma certa importância deve ser dividida entre 10 pessoas em partes iguais. Se a partilha fosse 

feita somente entre 8 dessas pessoas, cada uma destas receberia R$ 5.000,00 a mais. Calcular a importância.  
 
23. (Unesp 1991)  Segundo dados de um estudo, 100 g de soja seca contêm 35 g de proteínas e 100 g de lentilha 

seca contêm 26 g de proteínas. Suponhamos que uma pessoa, objetivando ingerir 70 g de proteínas por dia, se 
alimentasse apenas com esses dois produtos. Se num certo dia sua alimentação incluísse 140 g de soja seca, 
calcular a quantidade de lentilha que deveria incluir.  
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24. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2017)  
 

Ecos do Corpo Humano 
 

 
 

A imagem ultrassonográfica é um método de visualização da anatomia, que mostra na tela do monitor os 
reflexos das ondas sonoras de alta frequência. As imagens de ultrassom de diagnóstico são obtidas com um risco 
mínimo para o paciente, especialmente quando comparadas com outras técnicas de imagem. Uma imagem 
ultrassonográfica é composta de um grande número de linhas informativas de eco que são geradas uma a uma 
em rápida sucessão. Um pulso de energia ultrassonográfica é transmitido no corpo ao longo do eixo de cada linha 
do transdutor. Os ecos são criados quando a onda encontra um tecido de diferente impedância acústica. O 
ultrassom vai do transdutor até o alvo e então o eco retorna ao transdutor novamente. 

O eco também tem sua frequência alterada; medindo as diferenças entre as frequências da transmissão 
do pulso e do eco, pode-se determinar a velocidade do sangue, por exemplo, entre outras informações. O tempo 
entre a transmissão inicial do pulso e o recebimento do eco pelo transdutor é de aproximadamente 13  
microssegundos para o som percorrer um alvo que tem 1cm  de profundidade. 

Os algoritmos de medição e processamento de imagens de ultrassom de diagnóstico assumem que a 
velocidade do som no tecido corporal é praticamente constante. Tipos diferentes de tecido corporal têm diferentes 
velocidades do som. No tecido mole há um erro de aproximadamente 2%;  este pode ser de até 5%,  
especialmente se houver tecido gorduroso na área da imagem que está sendo medida. 

O aparelho mostrado na figura segue padrões modernos e, como tal, apresenta mais de uma função, pois, 
além de trabalhar com ultrassonografia, também permite calcular a Frequência Cardíaca (FC)  em um 
eletrocardiograma (ECG), o que é de grande importância diagnóstica. Determinar uma taquicardia ou uma 
bradicardia pode trazer suspeitas sobre certas patologias e sua gravidade. A maneira mais fácil de calcular a FC  
é observar o valor da análise automática do ECG. As ondas de um eletrocardiograma normal são denominadas 
P, Q, R, S, T  nessa ordem e são ligadas entre si por uma linha isoelétrica. 

 

 
 

O papel de ECG é um papel milimetrado, onde cada quadrado pequeno mede 1mm.  Cada 5  quadrados 
pequenos são demarcados por uma linha mais grossa que define um quadrado grande de 5 mm.  O eixo vertical 
mede a amplitude da corrente elétrica e como regra geral, 10 mm  de altura é igual a 1mV.  O eixo horizontal 
mede o tempo. 

Em um ECG padrão, o papel tem uma velocidade de 25 mm s,  portanto 1mm  horizontal equivale a 
0,04 s  e um quadrado grande é equivalente a 0,20 s.  

Em um ECG normal, em cada segundo, existem cinco quadrados grandes, e em um minuto, 300  
quadrados grandes, o que torna esse número, 300,  um número mágico para a Frequência Cardíaca. 

 

http://www4.anvisa.gov.br/base/visadoc/REL/REL[8125-2-2].PDF (Adaptado) 
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Conforme a figura abaixo, considere que, de uma onda R  (batimento zero) até a próxima onda R  (batimento 
1),  o ECG é de uma pessoa com FC de aproximadamente 65 bpm.  

 

 
 
a) Determine, em cm,  a profundidade máxima aproximada obtida por um pulso ultrassônico em um tecido (alvo), 

cujo tempo desde sua emissão até o retorno de seu eco ao transdutor seja igual a 130 s.μ  
b) Calcule a Frequência Cardíaca (FC)  de um paciente cujo ECG está indicado abaixo. 
 

 
 
25. (Fac. Albert Einstein - Medicin 2016) 

 

O Índice de Massa Corpórea 
 

 
 

O Índice de Massa Corpórea (IMC) é reconhecido pela Organização Mundial da Saúde como a principal referência 
para a classificação das diferentes faixas de peso. Para calcular seu IMC, basta dividir sua massa, em 
quilogramas, pelo quadrado de sua altura, em metros. Mas esse não deve ser o único parâmetro para definir 
os riscos associados à obesidade. Outros fatores, como a circunferência abdominal e a taxa de colesterol também 
são muito importantes. 
 
O dia 13 de outubro é o Dia Mundial da Trombose. A doença, que é o terceiro transtorno cardiovascular que mais 
mata no mundo, pode levar à embolia pulmonar – muitas vezes fatal. E, entre seus fatores de risco, está a 
obesidade. De fato, só no Brasil, são 60  milhões de pessoas acima do peso (das quais 25  milhões estão obesas), 
o que nos coloca no quinto lugar no ranking mundial da obesidade. 
 
A Trombose Venosa Profunda (TVP), formação de um coágulo de sangue em uma veia profunda, e sua complicação 
mais grave, a embolia pulmonar (TEP ou tromboembolismo pulmonar) – quando o coágulo se solta e acomete a 
circulação pulmonar – compõem a causa mais comum e evitável de morte hospitalar. O risco de trombose venosa 
aumenta proporcionalmente, de maneira crescente, com o índice de massa corpórea e também está associado 
com a maioria das outras medidas de sobrepeso e obesidade, como a circunferência abdominal e o peso corporal. 
Abaixo, os valores da tabela de Índice de Massa Corpórea (IMC): 
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Índice Classificação 
IMC 16  Magreza grave 

16 IMC 17   Magreza moderada 

17 IMC 18,5   Magreza leve 

18,5 IMC 25   Saudável 
25 IMC 30   Sobrepeso 
30 IMC 35   Obesidade Grau I 
35 IMC 40   Obesidade Grau II 

IMC 40  Obesidade Grau III 
 

Fonte: http://www.saudeemmovimento.com.br/conteudos/conteudo_print.asp?cod_noticia=544.  
Acessado em 29/03/2016. [Adaptado] 

Aos 21 anos e com 1,74 m  de altura, o paciente de um endocrinologista foi avisado que seria conveniente um 

regime alimentar e uma caminhada diária de 10.000 m,  pois seu Índice de Massa Corpórea, de 231kg m ,  indicava 

obesidade, e que ele deveria atingir o índice 2IMC 23 kg m .  
 
Calcule quantos quilogramas tal paciente deveria emagrecer para atingir esse índice. Trabalhe apenas com valores 
inteiros, utilizando arredondamentos. 
 
A estimativa do gasto energético durante uma caminhada deverá ser calculada em razão da faixa de velocidade 
da caminhada, da distância percorrida e da massa corpórea do indivíduo. A uma velocidade entre 50 a 100 metros 
por minuto, ou seja, de 3  a 6 km h,  deverá ocorrer demanda energética por volta de 0,6 kcal  a cada quilômetro 
percorrido, por quilograma de massa corpórea (Di Prampero,1986; Webb et alii,1988; citado por 
Guedes,1995:113). Logo, matematicamente, teremos a seguinte equação: 
 
Gasto energético da caminhada 0,6 kcal distância (km) massa corpórea (kg)    
 
Determine a diferença de energia gasta, em kcal, entre duas caminhadas, feitas pelo mesmo paciente, sendo 
uma delas quando seu IMC era de 231kg m  e ele se deslocava a 50 m min  e outra, em que esse paciente já se 

deslocava a 100 m min,  pois seu IMC havia baixado para 223 kg m .  
 
Considere que ambas as caminhadas foram executadas conforme a recomendação do endocrinologista e com 
velocidades constantes. 

 


