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ASSUNTO: Razão e Proporção 9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 02 

 

01. (EPCAR (CPCAR) 2018)  Até a primeira quinzena do mês de março de 2017, o combustível comercializado nos 
postos de nosso país era uma mistura de 1 parte de etanol para 3  partes de gasolina. Considere esse combustível 
e um outro que apresenta a mistura de 4  partes de etanol para 9  partes de gasolina. 
 

Juntando-se volumes iguais dos dois combustíveis, a nova relação de etanol para gasolina, nesta ordem, será  

a) 
5

9
 

b) 
5

12
 

c) 
29

75
 

d) 
31

75
 

 
02. (EBMSP 2018)  Os pontos P  e Q  de uma pista circular, com 6 km  de comprimento, são diametralmente 

opostos. 
 

Partindo de P,  um ciclista dá duas voltas completas, sem interrupção, de modo que a primeira volta foi realizada 
com uma velocidade constante V,  enquanto na segunda volta essa velocidade foi reduzida em 3 km h.   
 

Sabendo-se que o intervalo de tempo entre as duas passagens pelo ponto Q  foi de 50  minutos, pode-se afirmar 
que a velocidade, em km h,  da primeira volta foi igual a 
a) 6  
b) 7  
c) 8  
d) 9  
e) 10  

 
03. (ENEM 2018)  Uma empresa de comunicação tem a tarefa de elaborar um material publicitário de um estaleiro 

para divulgar um novo navio, equipado com um guindaste de 15 m  de altura e uma esteira de 90 m  de 
comprimento. No desenho desse navio, a representação do guindaste deve ter sua altura entre 0,5 cm  e 1cm,  
enquanto a esteira deve apresentar comprimento superior a 4 cm.  Todo o desenho deverá ser feito em uma 
escala 1: X.  
 

Os valores possíveis para X  são, apenas,  
a) X 1.500.  
b) X 3.000.  
c) 1.500 X 2.250.   
d) 1.500 X 3.000.   
e) 2.250 X 3.000.   

 
04. (ENEM 2018)  Os tipos de prata normalmente vendidos são 975, 950  e 925.  Essa classificação é feita de acordo 

com a sua pureza. Por exemplo, a prata 975  é a substância constituída de 975  partes de prata pura e 25  partes 
de cobre em 1.000  partes da substância. Já a prata 950  é constituída de 950  partes de prata pura e 50  de 
cobre em 1.000;  e a prata 925  é constituída de 925  partes de prata pura e 75  partes de cobre em 1.000.  Um 
ourives possui 10  gramas de prata 925  e deseja obter 40  gramas de prata 950  para produção de uma joia. 
 

Nessas condições, quantos gramas de prata e de cobre, respectivamente, devem ser fundidos com os 10  gramas 
de prata 925?   
a) 29,25  e 0,75  
b) 28,75  e 1,25  
c) 28,50  e 1,50  
d) 27,75  e 2,25  
e) 25,00  e 5,00  


