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I. UNIDADES DE MEDIDAS I 
 

É uma quantidade específica de determinada 
grandeza física que serve de padrão para eventuais 
comparações. 
 
Unidades de Medida de Comprimento 

A unidade principal de comprimento é o metro, 
entretanto existem situações em que essa unidade 
deixa de ser prática.  

Se quisermos medir grandes extensões ela é 
muito pequena, por outro lado se quisermos medir 
extensões muito “pequenas”, a unidade metro é muito 
“grande”. 
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Regras Práticas 
 

 
 

-  Para transformar de uma unidade para outra 
imediatamente inferior devemos fazer uma 
multiplicação por 10. 
Ex.: 1 m = 10 dm 

 -  Para transformar de uma unidade para outra 
imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 10. 
Ex.: 1 m = 0,1 dam 

 -  Para passar de uma unidade para outra qualquer, 
basta aplicar sucessivas vezes uma das regras 
anteriores. 
Ex.: 1 m = 100 cm 

 
Outras unidades de medida de Comprimento 
 

EXERCÍCIO 
 
01.  Faça as transformações solicitadas abaixo: 

(A)  127 m para mm    
(B)  342 mm para cm                                                  
(C)  23 hm para dm                                                    
(D)  3,2 m para cm 
(E)  12,345 km para dam 
(F)  32,4 m para hm 
(G)  24,12 dm para dam 

 
02. (ENEM 2011) Um mecânico de uma equipe de 

corrida necessita que as seguintes medidas 
realizadas em um carro sejam obtidas em metros: 

 
(a)  A distância a entre os eixos dianteiro e 

traseiro. 
(b)  A altura b entre o solo e o encosto do piloto. 
 
Ao optar pelas medidas a e b em metros, obtêm-
se, respectivamente 
(A)  0,23 e 0,16.    (D) 230 e 160. 
(B)  2,3 e 1,6.    (E)  2 300 e 1 600. 
(C)  23 e 16. 
  

03. Após algumas pesquisas de preço para a 
aquisição de eletrodomésticos para seu 
apartamento novo, Ana percebeu que além do 
preço seria necessário observar as dimensões 
dos produtos, visto que alguns deles poderiam 
não caber nos espaços destinados. A seguir, 
destacamos uma planta simplificada da cozinha e 
dos espaços reservados para alguns dos eletros, 
onde nenhum dos objetos poderá ultrapassar a 
profundidade da pia.  Abaixo, foram relacionados 
cinco modelos de geladeiras e suas respectivas 
dimensões, largura x profundidade, em metros. 
Levando em consideração apenas as dimensões, 
a geladeira que deverá ser escolhida por Ana é a 

 

1' (uma polegada) 2,54 cm 

1 ft (um pé) 12' (doze polegadas) 

1 yd (uma jarda) 36' (trinta e seis polegadas) 
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(A)  A, com 1,10 m x 0,732 m. 
(B)  B, com 1,00 m x 0,80 m. 
(C)  C, com 1,03 m x 0,738 m. 
(D)  D, com 1,53 m x 0,745 m. 
(E)  E, com 0,742 m x 1,04 m. 

 
04. As telas das televisões são medidas em 

polegadas. Quando dizemos que uma televisão 
tem 20 polegadas, isto significa que a diagonal da 
tela mede 20 polegadas. Se a diagonal da tela de 
uma televisão mede 80 cm, podemos concluir que 
o aparelho tem  
(A)  26 polegadas.   (D)  32 polegadas. 
(B)  28 polegadas.  (E)  36 polegadas. 
(C)  30 polegadas. 

 
05. (UEPB 2014) Para apertar um parafuso, um 

mecânico precisa de urna chave de boca de  

 de polegada. Sabendo que 1 polegada é igual 

a aproximadamente 25 mm, e que o mecânico 
dispõe de chaves com medidas de 8, 10, 12, 14 e 16 
milímetros, a chave adequada para a tarefa é a de  
(A)  14 mm.    (D)  8 mm.    
(B)  10 mm.   (E)  16 mm.        
(C)  12 mm.    

 
06. (ENEM 2011) Em 2010, um caos aéreo afetou o 

continente europeu, devido à quantidade de 
fumaça expelida por um vulcão na Islândia, o que 
levou ao cancelamento de inúmeros voos. Cinco 
dias após o início desse caos, todo o espaço 
aéreo europeu acima de 6 000 metros estava 
liberado, com exceção do espaço aéreo da 
Finlândia. Lá, apenas voos internacionais acima de 
31 000 pés estavam liberados. 

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br.  
Acesso em: 21 abr. 2010 (adaptado). 

 
Considere que 1 m equivale a aproximadamente 
3,3 pés. Qual é a diferença, em pés, entre as 
altitudes liberadas na Finlândia e no restante do 
continente europeu cinco dias após o início do 
caos? 
(A)  3 390 pés.    (D)  19 800 pés. 
(B)  9 390 pés.    (E)  50 800 pés. 
(C)  11 200 pés. 
  
 

Unidades de Medida de Área 
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Regras Práticas 
 

 
 
– Para transformar de uma unidade para outra 

imediatamente inferior devemos fazer uma 
multiplicação por 100. 
Ex.: 1 m² = 100 dm² 

 -  Para transformar de uma unidade para outra 
imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 100. 
Ex.: 1 m² = 0,01 dam² 

 -  Para passar de uma unidade para outra qualquer, 
basta aplicar sucessivas vezes uma das regras 
anteriores. 
Ex.: 1 m² = 10.000 cm² 

 
Outras unidades de medida de Área (medidas 
agrárias) 
 

As medidas agrárias são utilizadas para medir 
áreas rurais. Com frequência não se ouve falar “Seu 
João comprou uma fazenda de 100 000 
m2”. Comumente ouve-se: “Seu João comprou uma 
fazenda com 10 hectares de área”.   

 
Unidades de medidas agrárias 

As unidades de medidas agrárias se relacionam com 
as unidades de medidas de superfície da seguinte forma: 
• 1 are (a) → 100 m2 (um are corresponde a cem 

metros quadrados). 
• hectare (ha) → 10 000 m2 (um hectare 

corresponde a dez mil metros quadrados). 
 
07.  Faça as transformações a seguir: 

(A)  23 m² para cm²     
(B)  32 cm2 para dm2                                              

(C)  13 hm2 para m²                                                

(D)  250.000 m² para km² 
(E)  3,5 m2 para dam2 

(F)  0,3 km2 para cm2 
(G)  1,3 há para m2 

 
08.  Em 1998, um incêndio em Roraima devastou uma 

área de 13.000 km2 da Floresta Amazônica. Para 
que se tenha uma ideia da gravidade desse 
incêndio compare essa área com um quarteirão 
da cidade de São Paulo, tomando como referência 
a medida de 200 m × 200 m. 

 
A quantidade da floresta amazônica queimada, 
equivalente em quarteirões, é:  
(A)  125 000.   
(B)  225 000.   
(C)  325 000.   
(D)  425 000.   
(E)  525 000. 

http://www1.folha.uol.com.br/
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09. (ESPM 2014) Durante uma manifestação, os 
participantes ocuparam uma avenida de 18 m de 
largura numa extensão de 1,5 km. Considerando-
se uma taxa de ocupação de 1,5 pessoas por m2, 
podemos estimar que o número de participantes 
dessa manifestação foi de aproximadamente:   
(A) 70 mil.     (D)  30 mil.     
(B)  60 mil.      (E)  50 mil.    
(C)  40 mil.     
  

10.  (G1 - CFTMG 2014) Uma construtora dividiu um 
terreno de um quilômetro quadrado em 400 lotes 
de mesma área, e colocou-os à venda ao preço de 
R$ 90,00 o metro quadrado. O valor da venda, em 
reais, para cada lote foi de  
(A)  175 000.     (D)  325 000.    
(B)  225 000.     (E)  375 000. 
(C)  275 000.    
  

11.  (ENEM 2013 – 2a APLICAÇÃO) Em uma casa, há 
um espaço retangular medindo 4 m por 6 m, onde 
se pretende colocar um piso de cerâmica 
resistente e de bom preço. Em uma loja 
especializada, há cinco possibilidades de pisos 
que atendem às especificações desejadas, 
apresentadas no quadro: 

 
Tipos do 

piso Forma Preço por piso 
(em reais) 

I Quadrado de lado 
medindo 20 cm 15,00 

II Retângulo medindo  
30 cm por 20 cm 20,00 

III Quadrado de lado 
medindo 25 cm 25,00 

IV Retângulo medindo  
16 cm por 25 cm 20,00 

V Quadrado de lado 
medindo 40 cm 60,00 

 
Levando-se em consideração que não há perda 
de material, dentre os pisos apresentados, aquele 
que implicará o menor custo para a colocação no 
referido espaço é o piso 
(A)  I.  (D)  IV. 
(B)  II.  (E)  V. 
(C)  III. 

 
12. (UEPB 2014) Os organizadores de um show sobre 

música popular brasileira, a ser realizado em uma 
praça com área livre e plana de                     10 
000 m2, tomaram como padrão que o espaço 
ocupado por uma pessoa equivaleria a um 
retângulo de dimensões 40 cm por 50 cm. 
Considerando que toda a área livre da praça seja 
ocupada pelo público presente, conclui-se que o 
número de pessoas presentes ao evento será 
aproximadamente:   
(A)  60 000.      (D)  55 000.     
(B)  40 000.      (E)  30 000.    
(C)  50 000.     

13.  (G1 - CFTMG 2008) A fachada de um prédio de 12 
m de altura e 20 m de comprimento é revestida 
com uma cerâmica quadrada de                    10 
cm de lado, vendida em caixas com                        
50 unidades. O número de caixas necessárias 
para revestimento dessa fachada é  
(A)  300.   (D)  480.   
(B)  360.   (E)  500. 
(C)  420.    

 
14.  Por conta da construção da barragem do açude 

Castanhão, no Ceará, cerca de 3600 pessoas das 
cidades de Jaguaribara, Jaguaretama, Alto Santo 
e Jaguaribe foram deslocadas para uma nova 
cidade, chamada Nova Jaguaribara, construída 
numa área de 300 hectares. Sabe-se que um 
hectare corresponde a uma área de               10 
000 m2. A densidade demográfica dessa nova 
cidade, em habitantes por km2, é 
(A)  0,12. (D)  120. 
(B)  1,2.  (E)  1 200. 
(C)  12. 

 
15. (ENEM 2014) A maior piscina do mundo, 

registrada no livro Guiness, está localizada no 
Chile, em San Alfonso del Mar, cobrindo um 
terreno de 8 hectares de área. Sabe-se que                    
1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. 
Qual é o valor, em metros quadrados, da área 
coberta pelo terreno da piscina?  
(A)  8.   
(B)  80.    
(C)  800.    
(D)  8 000.    
(E)  80 000.    

 
16.  Leia o texto a seguir. 
 

“Nove municípios da região Noroeste Paulista 
[…] deverão ter terras desapropriadas para a 
construção da Ferrovia Norte-Sul [...].” O projeto 
prevê a desapropriação de uma faixa de 80 m de 
largura ao  longo da ferrovia. 

CIDADÃONET. Ferrovia Norte-Sul deve desapropriar terras em nove 
municípios. Notícias. Fernandópolis, SP. 5 maio 2009. Disponível 

em:  <www.cidadaonet.com.br/?pg=noticias-
conteudo&id=4336>.  Acesso em: 15 set. 2011 (adaptado). 

 
Ao estimar-se a área, conforme previsto nesse 
projeto, de um trecho retilíneo a ser 
desapropriado, verificou-se que seu comprimento 
era de 98 cm em um mapa, na escala de  1 : 5.000. 
Essa área, em hectares, corresponde a 
(A)  784 000. 
(B)  392 000. 
(C)  7 840. 
(D)  78,4. 
(E)  39,2 
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Unidades de Medida de Volume 
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Regras Práticas 
 

 
 
– Para transformar de uma unidade para outra 

imediatamente inferior devemos fazer uma 
multiplicação por 1000. 
Ex.: 1 m³ = 100 dm³ 

–  Para transformar de uma unidade para outra 
imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 1000. 
Ex.: 1 m³ = 0,001 dam² 

–  Para passar de uma unidade para outra qualquer, 
basta aplicar sucessivas vezes uma das regras 
anteriores. 
Ex.: 1 m³ = 1.000.000 cm³ 

 
17.  Faça as transformações a seguir: 

(A)  23 m3 para cm3                                                     

(B)  3 200 cm3 para dm3                                              

(C)  13,7 km3 para m3                                                  

(D)  0,025 m3 para mm3 

(E)  3,5 m3 para dm3 
(F)  32 000 m3 para km3 

 
18.  (ENEM) Alguns objetos, durante a sua fabricação, 

necessitam passar por um processo de 
resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica 
utiliza um tanque de resfriamento, como 
mostrado na figura. O que aconteceria com o nível 
da água se colocássemos no tanque um objeto 
cujo volume fosse de 2 400 cm3? 
 

 
 

(A)  O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar 
com 20,2 cm de altura. 

(B)  O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 
21 cm de altura. 

(C)  O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar 
com 22 cm de altura. 

(D)  O nível subiria 8 cm, fazendo a água 
transbordar. 

(E)  O nível subiria 20 cm, fazendo a água 
transbordar. 

 
19. Uma fábrica produz barras de chocolates no 

formato de paralelepípedos e de cubos, com o 
mesmo volume. As arestas da barra de chocolate 
no formato de paralelepípedo medem 30 mm de 
largura, 1,8 dm de comprimento e 0,04 m de 
espessura. 

 
Analisando as características das figuras 
geométricas descritas, a medida das arestas dos 
chocolates que têm o formato de cubo é igual a 
(A)  5 cm. 
(B)  6 cm. 
(C)  12 cm. 
(D)  24 cm. 
(E)  25 cm. 

 
20. Um porta-lápis de madeira foi construído no 

formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a 
seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo 
maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é 
interno, mede 8 cm. 

 
O volume de madeira utilizado na confecção 
desse objeto foi de 
(A)  12 cm³. 
(B)  64 cm³. 
(C)  96 cm³. 
(D)  1 216 cm³. 
(E)  1 728 cm³. 

 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
– B A D E C – C C B 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
B C D E E E C C B D 
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II. UNIDADES DE MEDIDAS II 
 
Unidades de Medida de Capacidade 
 

Quilolitro kL 1 000l 
Hectolitro hL 100l 
Decalitro DaL 10l 

Litro L 1l 
Decilitro dL 0,1l 
Centilitro cL 0,01l 
Mililitro mL 0,001l 

 
Regra Prática 
 

 
 

-  Para transformar de uma unidade para outra 
imediatamente inferior, devemos fazer uma 
multiplicação por 10. 

 Ex: 1L = 10 dL 
 
 -  Para transformar de uma unidade para outra 

imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 10. 

 Ex: 1L = 0,1 daL 
 

 -  Para passar de uma unidade para outra qualquer, 
basta aplicar sucessivas vezes uma das regras 
anteriores. 

 Ex: 1L = 100 cL 
 
Outras unidades de medida de Capacidade 
 

 
 
 
 

Uma relação importante: Volume x Capacidade 
 
Muitas vezes as unidades de medida de volume e de 
capacidade são confundidas. 
Volume mede o espaço ocupado por um objeto. 
 
Capacidade mede o que “cabe” no interior de um objeto. 
 
Uma caixa de sapato, por exemplo, possui volume que é 
resultado do produto das três dimensões: comprimento, 
largura e altura e também possui capacidade interior. Já 
um bloco maciço de chumbo, por exemplo, possui 
volume, afinal ocupa espaço, mas sua capacidade é 
ZERO, não “cabe” nada em seu interior, visto que é 
maciço. Apesar de serem unidades de medidas 
diferentes, que medem grandezas diferentes, é 
importante sabermos que uma das formas de calcular 
capacidade de um objeto é através do seu volume, para 
isso é necessário conhecermos a relação entre essas 
unidades, veja: 
 

1 000 litros = 1 m³ 
 
1 litro = 1 dm3       
 
1 mililitro = 1 cm3 
 

Exercício 
 
01.  (ENEM 2010) A siderúrgica “Metal Nobre” produz 

diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um 
tipo especial de peça feita nessa companhia tem 
o formato de um paralelepípedo retangular, de 
acordo com as dimensões indicadas na figura que 
segue. O produto das três dimensões indicadas na 
peça resultaria na medida da grandeza 

 

 
 

(A)  massa.    (D)  capacidade.  
(B)  volume.   (E)  comprimento. 
(C)  superfície.  
  

02.  Um reservatório de água com capacidade de 5 000 
litros está completamente cheio. A água deste 
reservatório será distribuída em garrafas de volume 
igual a 500 cm³, quantas garrafas aproximadamente 
serão necessárias para transportar todo o líquido? 
(A)  103.    (D)  106. 
(B)  104.    (E)  107. 
(C)  105. 

 
03.  Os americanos não utilizam o litro como unidade de 

medida de capacidade, uma das unidades utilizadas 
para essa grandeza é o galão americano que 
equivale a aproximadamente 3,78 litros. Qual a 
capacidade, em litros, do tanque de combustível de 
um automóvel americano que registra em seu 
manual a capacidade de 15 galões? 
(A)  46,2.    (D)  56,7. 
(B)  49,3.    (E)  58,5. 
(C)  52,8. 
  

04.  (ENEM 2013) Nos Estados Unidos a unidade de 
medida de volume mais utilizada em latas de 
refrigerante é a onça fluida (fl oz), que equivale a 
aproximadamente 2,95 centilitros (cL). 
Sabe-se que o centilitro é a centésima parte do 
litro e que a lata de refrigerante usualmente 
comercializada no Brasil tem capacidade de  
355 mL. 
 
Assim, a medida do volume da lata de refrigerante 
de 355 mL, em onça fluida (fl oz), é mais próxima de 
(A) 0,83.    (D) 104,73. 
(B) 1,20.    (E) 120,34. 
(C) 12,03. 
  

1 fl oz (uma onça fluida) 2,95 centilitros 

1 galão 3,78 litros 
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05.  O dracma líquido (fluid dram) é uma medida 
de volume usada para indicar o conteúdo de 
alguns recipientes. O dracma líquido 
britânico equivale a 0,355 centilitros (cL). Um 
perfume brasileiro com 100 mililitros (ml) será 
exportado para a Inglaterra e foi exigido que em 
sua embalagem constasse a informação da 
capacidade em dracma líquido. O valor mais 
próximo, em dracma líquido (fluid dram), 
correspondente ao perfume brasileiro é: 
(A) 28.     (D) 37. 
(B) 31.     (E) 40. 
(C) 33. 
   

06.   (ENEM 2012 – 2a APLICAÇÃO) No mês de setembro 
de 2011, a Petrobras atingiu a produção diária de 
129 mil barris de petróleo na área do pré-sal, no 
Brasil. O volume de um barril de petróleo 
corresponde a 159 litros. 

Disponível em: HTTP://veja.abril.com.br.  
Acesso em: 20 nov. 2011 (adaptado) 

 
De acordo com essas informações, em setembro 
de 2011, a produção diária, em m3, atingida pela 
Petrobras na área do pré-sal, no Brasil foi de 
(A)  20 511.    (D)  2 051 100.  
(B)  20 511.    (E)  20 511 000. 
(C)  205 110. 
  

07.  (ENEM 2013 – 2a APLICAÇÃO) O dono de uma 
empresa produtora de água mineral explora uma 
fonte de onde extrai 20 000 litros diários, os quais 
são armazenados em um reservatório com 
volume interno de 30 m3, para serem colocados, 
ao final do dia, em garrafas plásticas. Para 
aumentar a produção, o empresário decide 
explorar também uma fonte vizinha, de onde 
passa a extrair outros 25 000 litros. O reservatório 
que se encontra em uso possui uma capacidade 
ociosa que deve ser aproveitada.  

 
Avaliando a capacidade do reservatório existente 
e o novo volume de água extraído, qual o volume 
interno mínimo de um novo reservatório que o 
empresário deve adquirir? 
(A) 15,0 m3.    (D) 45,0 m3. 
(B) 25,0 m3.    (E) 57,5 m3. 
(C) 37,5 m3. 

 
08.  (ENEM 2009)  
 

TÉCNICOS CONCLUEM MAPEAMENTO  
DO AQUÍFERO GUARANI 

 

O aquífero Guarani localiza-se no subterrâneo dos 
territórios da Argentina, Brasil, Paraguai e Uruguai, 
com extensão total de 1 200 000 quilômetros 
quadrados, dos quais 840 000 quilômetros 
quadrados estão no Brasil. O aquífero armazena 
cerca de 30 mil quilômetros cúbicos de água e é 
considerado um dos maiores do mundo. Na maioria 
das vezes em que são feitas referências à água, são 
usadas as unidades metro cúbico e litro, e não as 

unidades já descritas. A Companhia de Saneamento 
Básico do Estado de São Paulo (SABESP) divulgou, 
por exemplo, um novo reservatório cuja capacidade 
de armazenagem é de 20 milhões de litros. 

Disponível em: http://noticias.terra.com.br.  
Acesso em: 10 jul. 2009 (adaptado). 

 
Comparando as capacidades do aquífero Guarani e 
desse novo reservatório da SABESP, a capacidade 
do aquífero Guarani é  
(A)  1,5 × 102 vezes a capacidade do reservatório novo. 
(B) 1,5 × 103 vezes a capacidade do reservatório novo. 
(C) 1,5 × 106 vezes a capacidade do reservatório novo. 
(D) 1,5 × 108 vezes a capacidade do reservatório novo. 
(E) 1,5 × 109 vezes a capacidade do reservatório novo. 

 
09.  Um reservatório de uma distribuidora de gás tem 

capacidade para 88,4 m3 do produto. Sabendo-se 
que o botijão, usado nas cozinhas, vem embalado 
na forma líquida (transformando-se em gás 
depois) e que cada botijão tem capacidade para 
13 litros, a capacidade total do reservatório da 
distribuidora equivale a  
(A)  7 110 botijões de gás.   
(B)  7 010 botijões de gás.   
(C)  6 900 botijões de gás.   
(D)  6 880 botijões de gás.   
(E)  6 800 botijões de gás.   

 
10.  (UFRGS 2014) A atmosfera terrestre contém 12 900 

quilômetros cúbicos de água. Esse valor corresponde, 
em litros, a  
(A)  .    

(B)  .    

(C)  .    

(D)  .    

(E)  .    
 

11.  (G1 - CFTMG 2014) Para realizar uma campanha 
de imunização infantil, a prefeitura recebeu 1 728 
litros de certa vacina distribuída em 80 caixas, 
cada uma contendo o mesmo número de ampolas 
de 18 cm3. Para vacinar 114 000 crianças, em dose 
única, o número de caixas, a mais, da vacina que 
a prefeitura deverá receber é  
(A)  5.       (D)  20. 
(B)  10.     (E)  25. 
(C)  15. 
  

12.  (ENEM2010 – 2a APLICAÇÃO) O hábito de comer 
um prato de folhas todo dia faz proezas para o 
corpo. Uma das formas de variar o sabor das 
saladas é experimentar diferentes molhos. Um 
molho de iogurte com mostarda contém 2 
colheres de sopa de iogurte desnatado, 1 colher 
de sopa de mostarda, 4 colheres de sopa de água, 
2 colheres de sopa de azeite.  

DESGUALDO. P. Os Segredos da Supersalada.  
Revista Saúde. Jan. 2010.  

 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Volume
http://veja.abril.com.br/
http://noticias.terra.com.br/


 
 
 

2019/MAT/MAT05–TD–2ET–2EM–M.T–MAT–PARTE3-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-24/06 
 
 TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 3 

2o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 
 

7 

Considerando que uma colher de sopa equivale a 
aproximadamente 15 mL, qual é o número máximo 
de doses desse molho que se faz utilizando 1,5 L 
de azeite e mantendo a proporcionalidade das 
quantidades dos demais ingredientes?  
(A)  5.    (D)  200.  
(B)  20.    (E)  500. 
(C)  50.  
  

Unidades de Medida de Tempo 
Abaixo, apresentaremos algumas das unidades de 
medida de tempo mais utilizadas: 
 

Milênio 1 000 anos  
Século 100 anos  
Década 10 anos  

Ano 12 meses 365 dias 

Mês 30 dias  
Semana 7 dias  

Dia 24 horas  
Hora 60 minutos  

Minuto 60 segundos  
 
Exemplo: Efetue as transformações a seguir:  
(Obs.: a resposta pode ser dada em forma de fração)  
 
(A)  23 min para seg. 
(B)  7 semanas para horas. 
(C)  1 seg para minuto. 
(D)  10 seg para 1 hora. 
(E)  12 min para horas. 
 
13.  (ENEM 2013) Uma torneira não foi fechada 

corretamente e ficou pingando, da meia-noite às 
seis horas da manhã, com a frequência de uma 
gota a cada três segundos. Sabe-se que cada 
gota d’água tem volume de 0,2 mL. Qual foi o valor 
mais aproximado do total de água desperdiçada 
nesse período, em litros? 
(A) 0,2. 
(B) 1,2. 
(C) 1,4. 
(D) 12,9. 
(E) 64,8. 

 
14.  Um estudante foi interrogado por seu pai:  
 

“Meu filho, quantas horas por semana você está 
estudando? Espero que cumpra sua jornada 
semanal de estudos de 40 horas, que é minha 
jornada semanal de trabalho!”  

 

O estudante ficou pensativo com o questionamento 
do pai e começou a pensar: 

 

Na escola estudo de segunda a sexta-feira. As aulas 
começam às 7h20min e acabam às 12h30min com 
intervalo de 9h50min às 10h15min. 
 

Imaginou que isso não seria suficiente para cumprir 
sua jornada semanal de 40 horas. Pensou então em 
ver quanto tempo estava faltando para dividir 
igualmente nos 5 dias da semana, de segunda a 
sexta, e decidiu que no sábado estudaria durante 
2h30min.  
 

O tempo diário, de segunda a sexta, que o 
estudante deve estudar em casa, em uma semana 
sem feriados e sem faltar ao colégio, para cumprir 
sua jornada é: 
(A) 2h. 
(B) 2h15min. 
(C) 2h30min. 
(D) 2h45min. 
(E) 3h. 

 
15.  (ENEM 2014) Um  show  especial  de  Natal  teve 

45 000 ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá 
em um estádio de futebol que disponibilizará 5 
portões de entrada, com 4 catracas eletrônicas 
por portão. Em cada uma dessas catracas, 
passará uma única pessoa a cada 2 segundos. O 
público foi igualmente dividido pela quantidade de 
portões e catracas, indicados no ingresso para o 
show, para a efetiva entrada no estádio. Suponha 
que todos aqueles que compraram ingressos irão 
ao show e que todos passarão pelos portões e 
catracas eletrônicas indicadas. 
Qual é o tempo mínimo para que todos passem 
pelas catracas?  
(A)  1 hora.    
(B)  1 hora 15 minutos.    
(C)  5 horas.    
(D)  6 horas.    

  (E)  6 horas 15 minutos.   
16.  (UFPR 2010) Um dia sideral corresponde ao tempo 

necessário para que a Terra complete uma rotação 
em torno do seu eixo relativo a uma estrela fixa no 
espaço sideral, nos possibilitando aferir um tempo 
de aproximadamente 23,93447h. O dia solar médio 
é o tempo correspondente a uma rotação da Terra, 
em que vemos o Sol voltar à sua posição no céu 
após um tempo de 24h. A diferença entre o dia 
sideral e o dia solar médio é de:  
(A)  3min e 45s.    
(B)  6min e 55s.    
(C)  6min e 56s.    
(D)  3min e 56s.    
(E)  3min e 30s.    

 
Unidades de Medidas de Massa 
 

Quilograma kg 1 000 g 
Hectograma hg 100 g 
Decagrama dag 10 g 

Grama G 1 g 
Decigrama dg 0,1 g 
Centigrama cg 0,01 g 
Miligrama mg 0,001 g 
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Regra Prática 
 

 
 
-  Para transformar de uma unidade para outra 

imediatamente inferior, devemos fazer uma 
multiplicação por 10. 

 Ex: 1 g = 10 dg 
 
 -  Para transformar de uma unidade para outra 

imediatamente superior, devemos fazer uma 
divisão por 10. 

 Ex: 1 g = 0,1 dag 
 

 -  Para passar de uma unidade para outra qualquer, 
basta aplicar sucessivas vezes uma das regras 
anteriores. 

 Ex: 1 g = 100 cg 
 
Outra unidade de medida de Massa 
 
 
 
 
Exemplo: Efetue as seguintes transformações: 
(A)  2,5 mg em g. 
(B)  9,56 dg em mg. 
(C)  0,054 hg em cg. 
(D)  54 dag em dg. 
(E)  2,45 kg em hg. 
(F) 2,6 g em kg. 
 
17. (ENEM) As exportações de soja do Brasil 

totalizaram 4,129 milhões de toneladas no mês de 
julho de 2012, e registraram um aumento em relação 
ao mês de julho de 2011, embora tenha havido uma 
baixa em relação ao mês de maio de 2012. A 
quantidade, em quilogramas, de soja exportada pelo 
Brasil no mês de julho de 2012 foi de  

 (A) .  
(B) .  
(C) .  
(D) .  
(E) .  
 

18.  (G1 - UTFPR 2011) Para metais e pedras preciosas, 
1 quilate equivale a 200 mg. Assim, um anel com 
12 brilhantes de 5 cg cada possui, em quilates:  
(A)  3.    
(B)  5.    
(C)  12.    
(D)  15.    
(E)  20.    

 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 
B B D C A B A E E 
10 11 12 13 14 15 16 17 18 
D C C C D B D C A 

 
ANOTAÇÕES 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

1 tonelada (1 ton) 1 000 kg 
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III. ANÁLISE COMBINATÓRIA III 
 
Velocidade Média: 
Denomina-se velocidade média a razão entre a 
distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. 
 

 

 
Unidade de Medida de Velocidade 
(A) m / s (metro por segundo)  
(B) km / h (quilômetro por hora); 
 
Método Prático: 

 

 
A partir daí, é possível extrair o seguinte fator de 
conversão: 

 e  

 
Exemplo: Um atleta amador percorre 100 metros de 
uma pista de atletismo em 20 segundos. Qual sua 
velocidade média em m/s? E em km/h? 
 
Solução: 

 

 
Para transformar para km/h, temos: 

 

 
Exemplo: Se uma pessoa partir de São Paulo com 
destino ao Rio Grande do Sul com velocidade média de 
108 km/h. Um professor deseja transformar para S.I, 
ou seja, m/s. Qual o valor desta velocidade em m/s? 

 

 
01.  Faça as transformações a seguir: 

(A)  25 m/s para km/h. 
(B)  54 km/h para m/s.  
(C)  18 m/s para km/h. 
(D)  100 m/s para km/h. 
(E)  90 km/h para m/s.  
(F)  72 km/h para m/s. 
(G)  30 m/s para km/h. 

 

02. (UEPB 2014) A velocidade da luz, que é de 
trezentos mil quilômetros por segundo, expressa 
em centímetros por segundo, será igual a:   
(A)  .    (D)  .    

(B)  .    (E)  .    

(C)  .    
  

03.  Determine a velocidade média de um veículo que 
sai da cidade A às 18h00 e chega até a cidade B, 
que dista 252 km de A, às 21h30min. 
(A)  20 m/s.    (D)  72 m/s. 
(B)  33 m/s.    (E)  86 m/s. 
(C)  56 m/s. 

 
04.  Um carro trafegava a 80 km/h, ao ver uma pessoa 

atravessando a rua acionou os freios, porém do 
instante em que percebeu a pessoa até o 
momento de acionar os freios, houve um gasto 
de reação de 1 segundo, quanto o carro percorreu, 
aproximadamente, nesse período?  
(A)  2 m.     (D)  31 m. 
(B)  13 m.     (E)  40 m. 
(C)  22 m. 

 
05.  (ENEM) A Companhia de Engenharia de Tráfego 

(CET) de São Paulo testou em 2013 novos radares 
que permitem o cálculo da velocidade média 
desenvolvida por um veículo em um trecho da via. 
As medições de velocidade deixariam de ocorrer de 
maneira instantânea, ao se passar pelo radar, e 
seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, 
considerando o tempo gasto no percurso entre um 
radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é 
calculada como sendo a razão entre a distância 
percorrida e o tempo gasto para percorrê-la.  
 
O teste realizado mostrou que o tempo que 
permite uma condução segura de deslocamento 
no percurso entre os dois radares deveria ser de, 
no mínimo, 1 minuto e 24 segundos. Com isso, a 
CET precisa instalar uma placa antes do primeiro 
radar informando a velocidade média máxima 
permitida nesse trecho da via. O valor a ser 
exibido na placa deve ser o maior possível, entre 
os que atendem às condições de condução 
segura observadas. 
 

 
Disponível em: www1.folha.uol.com.br/.  Acesso em: 11 jan 2014. 
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A placa de sinalização deverá informar a 
velocidade de 
(A)  25 km/h. 
(B)  69 km/h. 
(C)  90 km/h. 
(D)  102 km/h. 
(E)  110 km/h. 

 
06.  Recente reportagem em um jornal de veiculação 

nacional mostrava a preocupação das autoridades 
de trânsito com o uso do celular para envio de 
mensagens pelos motoristas no momento em que 
dirigiam. Essa preocupação é válida, pois um 
motorista que dirige um carro à velocidade de 60 
km/h e desvia o olhar para o celular por 2 segundos 
percorreu às cegas aproximadamente 
(A)  8 m. 
(B)  17 m. 
(C)  25 m. 
(D)  33 m. 
(E)  37 m. 

 
07.  (ENEM) O Brasil pode se transformar no primeiro 

país das Américas a entrar no seleto grupo das 
nações que dispõem de trens-bala. O Ministério 
dos Transportes prevê o lançamento do edital de 
licitação internacional para a construção da 
ferrovia de alta velocidade Rio-São Paulo. A 
viagem ligará os 403 quilômetros entre a Central 
do Brasil, no Rio, e a Estação da Luz, no centro da 
capital paulista, em uma hora e 25 minutos. 
Disponível em: http://oglobo.globo.com. Acesso em: 14 jul. 2009. 

 
Devido à alta velocidade, um dos problemas a ser 
enfrentado na escolha do trajeto que será 
percorrido pelo trem é o dimensionamento das 
curvas. Considerando-se que uma aceleração 
lateral confortável para os passageiros e segura 
para o trem seja de 0,1 g, em que g e
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IV. PROPORCIONALIDADE I 
 
RAZÃO E PROPORÇÃO 
 
Razão: denomina-se razão entre dois números a e b, 

(b ≠ 0) o quociente , que representa uma relação 

entre as medidas ou valores de duas grandezas. 
 
Algumas razões importantes 

 

 
Exemplo 1: Em uma turma havia 35 meninos e 35 
meninas. Qual é a razão entre o número de meninas e 
o total de alunos? 
 

Solução:  

 
Exemplo 2: Um atleta amador percorre 100 metros de 
uma pista de atletismo em 20 segundos. Qual é a sua 
velocidade média em m/s? E em km/h? 
 
Solução: 

 

 

 

 
Proporção: É a expressão que indica uma igualdade 
entre duas ou mais razões. Os números a, b, c e d, 
com b ≠ 0 e d ≠ 0, formam, nessa ordem, uma 
proporção se, e somente se, a razão entre a e b é igual 
à razão entre c e d. 

Representa-se por  e lê-se: a está para b, assim 

como c está para d. 
 
Exemplo 3: Em uma caixa com um cento de docinhos 
havia brigadeiros e olho de sogra. A cada cinco doces, três 
eram brigadeiros. Qual é o total de cada tipo de doce? 
 
 
 

Solução:  
Doces: 100 
Brigadeiros: x 

 
Portanto, a quantidade de brigadeiros é 60 e de olhos 
de sogra é 40. 
 
Propriedades das proporções 

P1)   

P2)   a propriedade também é 

válida para a diferença: . 

 
EXERCÍCIO 
 
01.  A Construtora Novos Projetos está projetando um 

galpão que servirá para a criação de galinhas. Ela 
pretende construir uma maquete para futura 
aprovação do projeto pelos acionistas de uma 
granja. Nas figuras abaixo estão representadas as 
medidas reais e as medidas da maquete desse 
projeto. 

 
Qual é a escala utilizada para construção dessa 
maquete?  
(A)  1 : 5. 
(B)  1 : 10. 
(C)  1 : 15. 
(D)  1 : 20. 
(E)  1 : 25. 

 
02. Um café é preparado e, logo depois, é servido em 

quatro xícaras, nas quais é colocado o mesmo 
tipo de açúcar. A primeira xícara recebe 50 mL de 
café e 2 g de açúcar; a segunda, 72 mL de café e 
3 g de açúcar; a terceira, 92 mL de café e 4 g de 
açúcar; a quarta, 123 mL de café e 5 g de açúcar. 
O café se apresentará mais doce na 

 (A)  primeira xícara.         
 (B)  segunda xícara. 
 (C)  terceira xícara.         
 (D)  quarta xícara. 
 
03. (ENEM PPL 2013) Boliche é um jogo em que se 

arremessa uma bola sobre uma pista para atingir 
dez pinos, dispostos em uma informação de base 
triangular, buscando derrubar o maior número de 
pinos. A razão entre o total de vezes em que o 
jogador derruba todos os pinos e o número de 
jogadas determina o seu desempenho. 

 Em uma disputa entre cinco jogadores, foram 
obtidos os seguintes resultados: 
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• Jogador I – Derrubou todos os pinos 50 vezes 
em 85 jogadas.  

• Jogador II – Derrubou todos os pinos 40 vezes 
em 65 jogadas. 

• Jogador III – Derrubou todos os pinos 20 vezes 
em 65 jogadas. 

• Jogador IV – Derrubou todos os pinos 30 vezes 
em 40 jogadas. 

 • Jogador V – Derrubou todos os pinos 48 vezes 
em 90 jogadas.  

   
Qual desses jogadores apresentou maior desempenho? 

 (A)  I.    (D)  IV.    
 (B)  II.    (E)  V. 
 (C)  III.    
 
04. No vestibular de uma faculdade, para o curso de 

Engenharia, havia apenas 40 vagas.  O número de 
candidatos por vaga foi de 25 para 1, isto é, para 
cada vaga havia 25 candidatos inscritos. O 
número de candidatos que não conseguiram 
ocupar essas vagas está na alternativa: 

 (A)  1 000. (D)  500. 
 (B)  960. (E) 460. 
 (C)  920. 
    
05. (ENEM PPL 2012)  Um pintor dispõe de 35 litros de 

tinta vermelha e de 30 litros de tinta branca. Ele 
deseja misturar essas tintas na proporção de                  
5 litros de tinta vermelha para cada 3 litros de 
tinta branca para obter um tom de tinta mais 
claro. Para obter o maior volume possível de tinta 
misturada, ele deverá utilizar toda a tinta 
disponível de uma das cores e sobrará certa 
quantidade de tinta da outra cor. 

 
 Quantos litros de tinta sobrarão sem serem 

misturados?   
 (A)  5.     (D)  14.     
 (B)  9.     (E)  17.    
 (C)  12.     
 
06. Se uma torneira enche um reservatório de água 

com uma capacidade de cinco mil e quatrocentos 
litros à razão de quinze litros por minuto, em 
quanto tempo o reservatório estará 
completamente cheio? 

 (A)  Quatro horas.  
 (B)  Quatro horas e meia. 
 (C)  Cinco horas.   
 (D) Cinco horas e meia. 
 (E)  Seis horas. 
 
07. (ENEM 2010 – 1a APLICAÇÃO) Nos últimos cinco 

anos, 32 mil mulheres de 20 a 24 anos foram 
internadas nos hospitais do SUS por causa de 
AVC. Entre os homens da mesma faixa etária, 
houve 28 mil internações pelo mesmo motivo. 

Época. 26 abr. 2010 (adaptado). 
   
 

 Suponha que, nos próximos cinco anos, haja um 
acréscimo de 8 mil internações de mulheres e que 
o acréscimo de internações de homens por AVC 
ocorra na mesma proporção. 

 
 De acordo com as informações dadas, o número 

de homens que seriam internados por AVC, nos 
próximos cinco anos, corresponderia a 

 (A)  4 mil.  (D) 35 mil.   
 (B)  9 mil.  (E) 39 mil. 
 (C)  21 mil.  
  
08. (ENEM PPL 2013) A estimativa do número de 

indivíduos de uma população de animais 
frequentemente envolve a captura, a marcação e, 
então, a liberação de alguns desses indivíduos. 
Depois de um período, após os indivíduos 
marcados se misturarem com os não marcados, 
realiza-se outra amostragem. A proporção de 
indivíduos dessa segunda amostragem que já 
estava marcada pode ser utilizada para estimar o 
tamanho da população, aplicando-se a seguinte 
fórmula: 

 

 Onde: 
•  n1 = número de indivíduos marcados na 

primeira amostragem; 
•   n2 = número de indivíduos marcados na 

segunda amostragem; 
•   m2 = número de indivíduos da segunda 

amostragem que foram marcados na primeira 
amostragem; 

•   N = tamanho estimado da população total. 
SADAVA, D. et al. Vida: a ciência da biologia. 

Porto Alegre: Artmed, 2010 (adaptado). 
  
 Durante uma contagem de indivíduos de uma 

população, na primeira amostragem, foram 
marcados 120; na segunda amostragem, foram 
marcados 150, dos quais 100 já possuíam a 
marcação. O número estimado de indivíduos 
dessa população é igual a 

 (A)  188.   (D)  96.    
 (B)  180.    (E)  80.   
 (C)  125.    
 
 
PROPORCIONALIDADE ENTRE GRANDEZAS 
 
Grandezas diretamente proporcionais (GDP) 
Uma grandeza A é diretamente proporcional a uma 
grandeza B se, e somente se, as razões entre os 
valores de A e os correspondentes valores de B forem 
constantes. Se A = (a1, a2, a3, ...) e B = (b1, b2, b3, ...) 
forem grandezas diretamente proporcionais, então 

, onde k é a constante de 

proporcionalidade. 
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Exemplo 1: Em uma padaria, é cobrado o valor de R$ 
0,35 por cada pão carioquinha. A seguir a tabela que 
nos mostra como os preços variam: 
 

Preço a pagar (R$) 0,35 0,70 1,05 1,40 1,75 
Quantidade de 
carioquinhas 1 2 3 4 5 

 
A razão entre o preço a pagar e a quantidade de 
carioquinhas é constante; veja: 

 

 
Ao resultado dessa igualdade, no caso 0,35, damos o 
nome de razão de proporcionalidade. 
 
Grandezas inversamente proporcionais (GIP) 
Uma grandeza A é inversamente proporcional a uma 
grandeza B se, e somente se, os produtos entre os 
valores de A e os correspondentes valores de B forem 
constantes. Se A = (a1, a2, a3, ...) e B = (b1, b2, b3, ...) 
forem grandezas inversamente proporcionais, então 
a1 . b1 = a2 . b2 = a3 . b3 = ... = k, onde k é a constante de 
proporcionalidade. 
 
Exemplo 2: Para a pintura de um bloco de 
apartamentos, uma construtora deseja contratar 
pintores, porém está com dúvidas quanto à 
quantidade. Após pesquisas e conversas com outras 
empresas mais experientes, foi possível criar uma 
tabela que relaciona a quantidade de pintores 
contratados e o número de dias que o serviço 
demorará.  
 

Pintores 1 2 3 4 5 
Dias 60 30 20 15 12 

 
Enquanto a quantidade de pintores dobra, o número 
de dias cai pela metade; quando triplica, os dias caem 
pela sua terça parte. 
Observe o produto entre as grandezas: 
1 x 60 = 2 x 30 = 3 x 20 = 4 x 15 = 5 x 12 = 60 
 
As grandezas são, portanto, inversamente 
proporcionais. 
 
 
 
 
Atenção!!! 
Não podemos afirmar que duas grandezas são 
diretamente proporcionais quando crescem ou 
decrescem simultaneamente; essa afirmação não 
necessariamente é verdadeira; é possível duas 
grandezas crescerem ou decrescerem 
simultaneamente e mesmo assim não serem 
diretamente proporcionais. 
 
Exemplo 3: A conta de luz de uma determinada cidade 
é cobrada da seguinte forma: R$ 10,00 de taxa de 
iluminação pública e mais R$ 0,50 por cada kWh de 

energia consumido. A tabela abaixo representa como o 
preço varia de acordo com o consumo de uma 
residência: 
 
Valor da conta (R$) 35 60 85 110 135 
kWh consumidos 50 100 150 200 250 

 
Veja que quando os kWh consumidos aumentam, o 
valor da conta também aumenta, porém as razões não 
são constantes: 

 

 
As grandezas envolvidas não são diretamente 
proporcionais. 
 
EXERCÍCIOS 
 
09. Determine, em cada caso, se a relação entre as 

grandezas é de proporção direta (D) ou inversa (I). 
 (A) O número de máquinas funcionando e a 

quantidade de peças que elas produzem 
durante um mês. 

 (B) O número de operários trabalhando e o 
tempo que levam para construir uma estrada 
de 10 km. 

 (C) A velocidade de um ônibus e o tempo que ele 
leva para fazer uma viagem de Goiânia a 
Iporá. 

 (D) A velocidade de um ônibus e a distância 
percorrida por ele em duas horas. 

 (E) A quantidade de ração e o número de animais 
que podem ser alimentados com ela durante 
uma semana. 

 
10. A tabela a seguir mostra a relação entre a 

velocidade de um carro e o tempo gasto para 
cobrir a distância entre duas cidades. 

 

Ve
lo

ci
da

de
 

60
 k

m
/h

 

80
 k

m
/h

 

10
0 

km
/h

 

12
0 

km
/h

 

Tempo 
gasto 4h 3h 2h24min 2h 

  
 Com base nos dados colhidos, é possível afirmar 

que o “tempo gasto”  
 (A) é diretamente proporcional à “velocidade”. 
 (B) é inversamente proporcional à “velocidade”. 
 (C) é diretamente proporcional ao quadrado da 

“velocidade”. 
 (D) é inversamente proporcional ao quadrado da 

“velocidade”. 
 (E) diminui com o aumento da “velocidade”, mas 

não de forma inversamente proporcional. 
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11. (UNICAMP 2011 – ADAPTADA) Considere três 
modelos de televisores de tela plana, cujas 
dimensões aproximadas são fornecidas na tabela 
abaixo, acompanhadas dos preços dos aparelhos. 

 

Modelo Largura 
(cm) 

Altura 
(cm) 

Preço 
(R$) 

23” 50 30 750,00 
32” 70 40 1.400,00 
40” 90 50 2.250,00 

  
 Com base na tabela, pode-se afirmar que o preço é 
 (A) diretamente proporcional ao número de 

polegadas. 
 (B) inversamente proporcional à largura. 
 (C) diretamente proporcional à altura. 
 (D) inversamente proporcional à área. 
 (E) diretamente proporcional à área. 
 
12. Uma mola pendurada estica além de seu 

comprimento ao amarrarmos um objeto em sua 
extremidade livre. Dentro de uma certa faixa de 
valores para a massa do objeto, o comprimento 
da mola varia de maneira uniforme. A variação do 
comprimento da mola é denominada distensão.  A 
tabela a seguir mostra valores da massa e 
comprimento de uma mola nessas condições: 

 
Massa (gramas) 0 20 40 60 100 
Comprimento (cm) 15 17 19 21 25 

 
Podemos afirmar que 
(A) a distensão da mola é inversamente 

proporcional ao peso do objeto. 
(B) o comprimento da mola é inversamente 

proporcional à massa do objeto. 
(C) a distensão da mola é proporcional à massa 

do objeto. 
(D) quando a massa for igual a 30 gramas, o 

comprimento da mola é de 18,5 cm. 
 
13.  Na tabela abaixo temos as distâncias, em metros, 

que um carro percorre até parar, desde o 
momento em que o motorista aplica os freios 
(distância de freagem) e suas respectivas 
velocidades, em km/h. 

 
Velocidade(km/h) 32 64 96 128 
Distância de freagem 8 32 72 128 

 
Supondo que a regularidade dos valores sejam 
mantidas, podemos afirmar que 
(A)  a velocidade é inversamente proporcional à 

distância de freagem. 
(B) a distância de freagem é proporcional à 

velocidade. 
(C) a distância de freagem é diretamente 

proporcional ao quadrado da velocidade. 

(D)  a velocidade é diretamente proporcional ao 
quadrado da distância de freagem. 

(E)  a distância de freagem é proporcional ao 
cubo da velocidade. 

 
INFORMAÇÕES REFERENTES ÀS QUESTÕES 14 e 15. 

A intensidade física (I) do som é a razão entre a 
quantidade de energia (E) que atravessa uma unidade 
de área (S) perpendicular à direção de propagação do 

som, na unidade de tempo (t), ou seja,   

14.  Podemos afirmar que a grandeza I, em relação às 
grandezas E, S e ∆t, é 

 (A) diretamente, diretamente e diretamente 
proporcional. 

 (B) indiretamente, diretamente e diretamente 
proporcional. 

 (C) inversamente, inversamente e inversamente 
proporcional. 

 (D) diretamente, inversamente e inversamente 
proporcional. 

 (E) diretamente, inversamente e diretamente 
proporcional. 

 
15. Seria possível dobrarmos a intensidade I de um 

determinado som, se 
 (A)  dobrarmos E, S e ∆t. 
 (B)  dobrarmos S. 
 (C)  dobrarmos E e reduzirmos à metade S e ∆t. 
 (D) reduzirmos à metade ∆t. 
 (E)  reduzirmos à metade E. 
 
16. (ENEM 2011) A resistência das vigas de dado 

comprimento é diretamente proporcional à largura 
(b) e ao quadrado da altura (d), conforme a figura. 
A constante de proporcionalidade k varia de 
acordo com o material utilizado na sua 
construção. 

 
  
 
 

Considerando-se S como a resistência, a 
representação algébrica que exprime essa relação é: 

 (A)   (D)  

 (B)   (E)  

 (C)  
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17.  Pela Lei da Gravitação Universal de Newton, a 
força (F) de atração gravitacional entre dois 
corpos é diretamente proporcional às suas 
massas M e m e inversamente proporcional ao 
quadrado da distância R entre eles. A relação que 
traduz essa relação entre F, M, m e R é: 

 (A)   (D)   

 (B)   (E)  

 (C)   

18.  Muitos processos fisiológicos e bioquímicos, tais 
como batimentos cardíacos e taxa de respiração, 
apresentam escalas construídas a partir da 
relação entre superfície e massa (ou volume) do 
animal. Uma dessas escalas, por exemplo, 
considera que o “cubo da área S da superfície de 
um mamífero é proporcional ao quadrado de sua 
massa M”. 

HUGHES-HALLETT, et al. Cálculo e aplicações. São Paulo:  
Edgard Bücher, 1999 (adaptado). 

 
Isso é equivalente a dizer que, para uma 
constante k > 0, a área S pode ser escrita em 
função de M por meio da expressão: 

(A)    (D)   

(B)    (E)   

(C)   
 

19. (ENEM 2010) 

A resistência elétrica e as dimensões do condutor 

 A relação da resistência elétrica com as 
dimensões do condutor foi estudada por um 
grupo de cientistas por meio de vários 
experimentos de eletricidade. Eles verificaram que 
existe proporcionalidade entre: resistência (R) e 
comprimento (λ), dada a mesma secção 
transversal (A); resistência (R) e área da secção 
transversal (A), dado o mesmo comprimento (λ) e 
comprimento (λ) e área da secção transversal (A), 
dada a mesma resistência (R). 

  

Considerando os resistores como fios, pode-se 
exemplificar o estudo das grandezas que influem na 
resistência elétrica utilizando as figuras seguintes. 

  
Disponível em: http://www.efeitojoule.com. 

Acesso em: abr. 2010 (adaptado). 

 As figuras mostram que as proporcionalidades 
existentes entre resistência (R) e comprimento 
(λ), resistência (R) e área da secção transversal 
(A), e entre comprimento (λ) e área da secção 
transversal (A) são, respectivamente,  

 (A)  direta, direta e direta. 
 (B)  direta, direta e inversa. 
 (C)  direta, inversa e direta. 
 (D)  inversa, direta e direta. 
 (E)  inversa, direta e inversa. 
 
20.  Em uma rodovia, um motorista acionou o freio de 

seu carro quando sua velocidade era de 80 km/h, 
percorrendo ainda 60 m até parar completamente. 
Sabe-se que a distância percorrida por esse 
veículo até parar é diretamente proporcional ao 
quadrado da sua velocidade. Caso a frenagem 
tivesse ocorrido num momento em que a 
velocidade fosse de 120 km/h, antes de parar o 
veículo, teria percorrido 
(A)  135 metros.                                                       
(B)  124 metros.    
(C)  95 metros. 
(D) 147 metros. 
(E)  152 metros. 

 
21.  O aluguel de carros é uma excelente opção para 

quem viaja. É muito fácil e seguro e as locadoras 
possuem veículos novos, com garantia e 
assistência em caso de quebra ou pane. Uma 
locadora oferece um tipo promocional de aluguel 
de veículos no qual cobra R$ 200,00 mais R$ 0,10 
por quilômetro rodado, pelo período de uma 
semana. 
Para a situação de aluguel de veículos descrita no 
texto podemos afirmar que o preço pago pela 
locação é 
(A) diretamente proporcional à quilometragem 

rodada. 
(B) inversamente proporcional à quilometragem 

rodada. 
(C) sempre o mesmo independente da 

quilometragem rodada. 
(D)  aumenta com o aumento da quilometragem, 

mas não diretamente proporcional. 
(E)  diminui com o aumento da quilometragem, 

mas não inversamente proporcional. 
 
22.  Uma empresa acredita que o número de unidades 

vendidas de um de seus produtos depende da 
quantia investida em propaganda. Estima-se que 
a receita, em milhares de reais, proveniente da 
venda desse produto pode ser dada por 

em que x é a quantia investida 

em propaganda, em milhares de reais.  
 

Com base nas informações do texto, podemos 
afirmar que 
(A) a receita cresce proporcionalmente ao 

aumento da quantia gasta em propaganda. 
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(B) quanto maior o investimento em propaganda, 
menor será a receita. 

(C) por maior que seja o investimento em 
propaganda, a receita não ultrapassará                     
R$ 180 000,00. 

(D) quanto menor o investimento em 
propaganda, maior será a receita. 

(E) a receita cresce com o aumento do 
investimento em propaganda, mas não de 
forma proporcional. 

 
23.  (ENEM) A obsidiana é uma pedra de origem 

vulcânica que, em contato com a umidade do ar, 
fixa água em sua superfície formando uma 
camada hidratada. A espessura da camada 
hidratada aumenta de acordo com o tempo de 
permanência no ar, propriedade que pode ser 
utilizada para medir sua idade. O gráfico abaixo 
mostra como varia a espessura da camada 
hidratada, em mícrons (1 mícron = 1 milésimo de 
milímetro) em função da idade da obsidiana.  Com 
base no gráfico, pode-se concluir que a espessura 
da camada hidratada de uma obsidiana: 

 

 
 

 

(A)  é diretamente proporcional à sua idade. 
 

(B)  dobra a cada 10 000 anos. 
 

(C)  aumenta mais rapidamente quando a pedra é 
mais jovem. 

 

(D)  aumenta mais rapidamente quando a pedra é 
mais velha. 

(E)  a partir de 100 000 anos não aumenta mais. 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 
D C D B B E D B 
09 10 11 12 13 14 15 16 
* B E C C D D C 
17 18 19 20 21 22 23  
C D C A D E C  

 
*09.  D, I, I, D, D 
 
 
 

V. PROPORCIONALIDADE II 
 
DIVISÃO PROPORCIONAL 
 
Divisão em partes diretamente proporcionais 
Dividir um número N em partes diretamente 
proporcionais aos números a, b, c... significa encontrar 

os números A, B, C..., tais que  

 
Exemplo 4: Um avô resolveu presentear seus três 
netos nas férias com R$ 800,00, que deveriam ser 
divididos em partes proporcionais às suas idades. Os 
três netos – André, Beatriz e Carolina – tinham, 
respectivamente, 18, 12 e 10 anos. Quanto recebeu 
cada neto? 
 
Solução:  
André: x 
Beatriz: y 
Carolina: z 

 

 

Logo, ,  e 

 

 
 
Outra forma de solucionar: 

 

 
x + y + z = 800    
18k + 12k + 10k = 800    
40 . k = 800  
k = 20 
 
Portanto, x = 360, y = 240 e z = 200. 
 
Divisão em partes inversamente proporcionais 
Dividir um número N em partes inversamente 
proporcionais aos números m, n, p... significa encontrar 

os números A, B, C..., tais que  

 
Exemplo 5: A fim de diminuir a quantidade de faltas 
dos três digitadores de uma gráfica (Arnaldo, Bernaldo 
e Cernaldo), um bônus de R$ 1 435,00 será dividido e 
acrescentado ao salário dos três funcionários de 
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forma inversamente proporcional à quantidade de 
faltas que cada um teve durante o mês. Quanto 
receberá de bônus cada um deles, sabendo que 
Arnaldo, Bernaldo e Cernaldo tiveram, 
respectivamente, 2, 3 e 7 faltas?     
 
Solução:  
Arnaldo: x 
Bernaldo: y 
Cernaldo: z 

 

Como x + y + z = 1 435, então:  

  

Arnaldo receberá Bernaldo, 

 e Cernaldo,  

 
Exercícios 

01. Uma escola terá 120 alunos, que deverão ser 
divididos em 3 (três) turmas, segundo o tamanho 
em m2 de cada sala. A sala A tem 40 m2, a sala B 
tem 80 m2 e a sala C tem 120 m2. Quantos alunos 
deve ter cada sala? 
(A)  A = 15, B = 45 e C = 60. 
(B)  A = 15, B = 40 e C = 65. 
(C)  A = 20, B = 45 e C = 55.  
(D)  A = 15, B = 50 e C = 55. 
(E)  A = 20, B = 40 e C = 60. 

 
02.  (ENEM 2013) Para se construir um contrapiso, é 

comum, na constituição do concreto, se utilizar 
cimento, areia e brita, na seguinte proporção: 1 
parte de cimento, 4 partes de areia e 2 partes de 
brita. Para construir o contrapiso de uma 
garagem, uma construtora encomendou um 
caminhão betoneira com 14 m3 de concreto. 

 Qual é o volume de cimento, em m3, na carga de 
concreto trazido pela betoneira?  
(A)  1,75.      (D)  4,00.    
(B)  2,00.       (C)  2,33.   
(E)  8,00.    

 
03. Três pessoas formaram uma sociedade. A primeira 

participou com R$ 18 000,00; a segunda, com  
R$ 30 000,00; e a terceira, com R$ 24 000,00. No 
balanço final do ano verificou-se um prejuízo de  
R$ 14 400,00. Que quantia o sócio minoritário 
deverá dar para cobrir esse prejuízo? 
(A)  R$ 3 200,00.   (D)  R$ 5 000,00. 
(B)  R$ 3 600,00.   (E)  R$ 6 000,00. 
(C)  R$ 4 800,00. 

 
04. Antônia, Bela e Célia são as costureiras de uma 

confecção, que possui um controle de qualidade 
indicador da quantidade de peças defeituosas 
produzidas por cada costureira durante o mês. 
Com o intuito de diminuir esses defeitos, o 
proprietário da confecção resolveu oferecer um 
bônus no salário de R$ 650,00 a ser dividido entre 
as três funcionárias de forma inversamente 
proporcional à quantidade de peças defeituosas 
produzidas por cada. Se, neste mês, Antônia, Bela 
e Célia produziram, respectivamente, 4, 6 e 8 
peças defeituosas, então quanto Antônia receberá 
de bônus no salário?    
(A)  R$ 150,00. 
(B)  R$ 200,00. 
(C)  R$ 250,00. 
(D)  R$ 300,00. 
(E)  R$ 350,00. 

 
05. Os três jogadores mais disciplinados de um 

campeonato de futebol amador receberão um 
prêmio de R$ 3 340,00 rateados em partes 
inversamente proporcionais ao número de faltas 
cometidas em todo o campeonato. Os jogadores 
cometeram 5, 7 e 11 faltas. Qual é a premiação 
referente ao jogador que cometeu mais faltas?  
(A)  R$ 700.    (D)  R$ 1 800. 
(B)  R$ 1 100.    (E)  R$ 2 240. 
(C)  R$ 1 540. 
  

06. A fim de diminuir a quantidade de faltas dos três 
digitadores de uma gráfica, um bônus de R$ 1 435,00 
será dividido e acrescentado ao salário dos três 
funcionários de forma inversamente proporcional 
à quantidade de faltas que cada um teve durante 
o mês. No caso de não haver falta, o prêmio será 
dividido igualmente entre aqueles que não 
faltaram. Quanto receberá de bônus cada um 
deles, sabendo que os funcionários A, B e C 
tiveram, respectivamente, 2, 3 e 7 faltas? 
(A)  R$ 735,00, R$ 510,00 e R$ 190,00. 
(B)  R$ 735,00, R$ 490,00 e R$ 210,00. 
(C)  R$ 645,00, R$ 450,00 e R$ 340,00. 
(D)  R$ 645,00, R$ 475,00 e R$ 365,00. 
(E)  R$ 615,00, R$ 495,00 e R$ 375,00. 

 
07. O Sr. Augusto dividiu sua herança de R$ 46 000,00 

entre seus três filhos, Artur, Bruno e Carlos, na 
razão direta do número de filhos de cada um e na 
razão inversa das idades deles, sendo os três 
filhos com, respectivamente, 2, 4 e 5 filhos e as 
idades respectivas: 24, 32 e 45 anos. Quanto 
receberam, em reais, Artur, Bruno e Carlos, 
respectivamente? 
(A)  12 000, 18 000 e 16 000. 
(B)  14 000, 19 000 e 23 000. 
(C)  18 000, 12 000 e 16 000. 
(D)  16 000, 18 000 e 12 000. 
(E)  16 000, 12 000 e 18 000. 

 

http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex9
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex9
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08. Um pai distribuiu 546 bolas de gude aos seus 2 
filhos em partes diretamente proporcionais à 
média final na disciplina de matemática e em 
partes inversamente proporcionais ao número de 
faltas em todo o ano letivo. O primeiro filho teve 
média final 9 e faltou 8 vezes, enquanto que o 
segundo filho teve média final 8 e faltou 3 vezes. 
Quantas bolas de gude eles ganharam, 
respectivamente?  
(A)  140 e 406.  (D)  175 e 371. 
(B)  158 e 388.  (E)  183 e 363. 
(C)  162 e 384. 

 
09. (ENEM) José, Carlos e Paulo devem transportar 

em suas bicicletas certa quantidade de laranjas. 
Decidiram dividir o trajeto a ser percorrido em 
duas partes, sendo que ao final da primeira parte 
eles redistribuiriam a quantidade de laranjas que 
cada um carregava, dependendo do cansaço de 
cada um. Na primeira parte do trajeto, José, 
Carlos e Paulo dividiram as laranjas na proporção 
6 : 5 : 4, respectivamente. Na segunda parte do 
trajeto, José, Carlos e Paulo dividiram as laranjas 
na proporção 4 : 4 : 2, respectivamente. Sabendo-se 
que um deles levou 50 laranjas a mais no segundo 
trajeto, qual é a quantidade de laranjas que José, 
Carlos e Paulo, nessa ordem, transportaram na 
segunda parte do trajeto? 
(A)  600, 550 e 350.          
(B)  300, 300 e 150.           
(C)  300, 250 e 200.           
(D)  200, 200 e 100.             
(E)  100, 100 e 50. 
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VI. PROPORCIONALIDADE III 
 
Regra de Três 
 

Chama-se “regra de três” o processo de resolução de 
problemas em que são dados os valores de algumas 
grandezas, e propõe-se determinar uma, e somente 
uma, grandeza desconhecida. 
 

Observação: 
Se essas grandezas são diretamente proporcionais, a 
regra de três é dita direta. 
Se essas grandezas são inversamente proporcionais, 
a regra de três é dita inversa. 
 
 

EXERCÍCIOS 
 
01. Uma fábrica de conservas lançou no mercado pizzas 

congeladas em dois tamanhos: a pequena, que tem 
a forma de um círculo com raio de 8 cm, e a grande, 
que tem a forma de um círculo com raio de 12 cm. 
Os preços de venda aos distribuidores foram 
estabelecidos proporcionalmente às áreas das 
pizzas. Se a menor delas custa R$ 6,00 ao 
distribuidor, o preço da maior é 
(A)  R$ 9,00. 
(B)  R$ 12,00. 
(C)  R$ 12,80. 
(D)  R$ 13,50. 
(E)  R$ 14,10. 

 
02.  (G1 – CFTMG 2014) Seu Wagner, personagem do 

livro A mocinha do Mercado Central, contratou 
uma equipe de artesãos para fazer um lote de 
bijuterias num prazo de 10 horas. Entretanto, 4 
integrantes dessa equipe não puderam 
comparecer e o serviço demorou 5 horas a mais. 
Nessa situação, o número inicial de artesãos 
contratados era igual a  
(A) 8.         
(B)  12.       
(C)  16.    
(D)  20. 
(E)  24. 

 
03. A quantidade de combustível necessária para 

manter um balão esférico no ar é diretamente 
proporcional ao volume do balão e ao tempo que 
ele permanece no ar. Se, para flutuar durante uma 
hora, um balão de 50 cm de raio utiliza 0,1 litro de 
combustível. A quantidade de combustível, em 
litros, necessário para manter flutuando um balão 
de propaganda com 1 m de raio, durante as quatro 
horas de duração de um evento é 
(A)  0,8. 
(B)  1,2. 
(C)  1,6. 
(D)  2,4. 
(E)  3,2. 

 
 

http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
http://www.matematicadidatica.com.br/DivisaoEmPartesProporcionaisExercicios.aspx#anchor_ex10
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04.  Um taxista inicia o dia de trabalho com o tanque 
de combustível de seu carro inteiramente cheio. 
Percorre 325 km e reabastece, sendo necessários 
25 litros para completar o tanque. Em seguida, 
percorre 520 km até esvaziar completamente o 
tanque, concluindo, então, que a capacidade do 
tanque do carro, em litros, é 
(A)  40.  
(B)  45.  
(C)  50.  
(D)  55.  
(E)  60. 

 
05.  (ENEM 2016) Para garantir a segurança de um 

grande evento público que terá início às 4h da 
tarde, um organizador precisa monitorar a 
quantidade de pessoas presentes em cada 
instante. Para cada 2 000 pessoas se faz 
necessária a presença de um policial. Além disso, 
estima-se uma densidade de quatro pessoas por 
metro quadrado de área de terreno ocupado. Às 
10h da manhã, o organizador verifica que a área 
de terreno já ocupada equivale a um quadrado 
com lados medindo 500 m. Porém, nas horas 
seguintes, espera-se que o público aumente a 
uma taxa de 120 000 pessoas por hora até o início 
do evento, quando não será mais permitida a 
entrada de público. Quantos policiais serão 
necessários no início do evento para garantir a 
segurança?  
(A)  360.   (D)  740. 
(B)  485.   (E)  860. 
(C)  560.  

 
06.  (UDESC 2013) Um motorista costuma percorrer 

um trajeto rodoviário com 600 quilômetros, 
dirigindo sempre a uma velocidade média de 100 
km/h, estando ele de acordo com a sinalização de 
trânsito ao longo de toda a rodovia. Ao saber que 
trafegar nesta velocidade pode causar maior 
desgaste ao veículo e não gerar o melhor 
desempenho de combustível, este motorista passou 
a reduzir em 20% a velocidade média do veículo. O 
tempo gasto para o mesmo percurso aumentou em  
(A) 40%.      (D)  25%. 
(B)  20%.     (E)  1,5%.      
(C)  4%.    
  

07. (ENEM) Diariamente, uma residência consome 
20.160 Wh. Essa residência possui 100 células 
solares retangulares (dispositivos capazes de 
converter a luz solar em energia elétrica) de 
dimensões 6 cm u 8 cm. Cada uma das tais células 
produz, ao longo do dia, 24 Wh por centímetro de 
diagonal. O proprietário dessa residência quer 
produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade 
de energia que sua casa consome. 

 
Qual deve ser a ação desse proprietário para que 
ele atinja o seu objetivo? 
(A)  Retirar 16 células. 
(B)  Retirar 40 células. 

(C)  Acrescentar 5 células. 
(D)  Acrescentar 20 células. 
(E)  Acrescentar 40 células. 

 
08. Um ônibus com velocidade média de 60 km/h 

percorre a distância entre duas cidades em 4h. O 
tempo que esse veículo levará para percorrer a 
mesma distância, se aumentar a velocidade 
média para 80 km/h, será 
(A)  1 hora e 30 minutos.  
(B)  2 horas.  
(C)  2 horas e 20 minutos. 
(D)  3 horas. 
(E)  3 horas e 30 minutos. 

 
09.  Um supermercado dispõe de 20 atendentes que 

trabalham 8 horas por dia e custam R$ 2 800,00 
por mês. Quanto o supermercado gastará por 
mês, em reais, se passar a ter 30 atendentes 
trabalhando 5 horas por dia? 
(A)  2 500. 
(B)  3 200.                           
(C)  2 450.                             
(D)  2 625.                          
(E)  2 800. 

 
10.  Para arrumar 120 salas, 2 pessoas gastam 5 dias. 

Se precisarmos que as salas sejam arrumadas em 
um único dia, será necessário contratar mais n 
pessoas que trabalhem no mesmo ritmo das duas 
iniciais. O valor de n é 
(A)  6. 
(B)  8. 
(C)  11. 
(D)  13. 
(E)  14. 

 
11.  Sabe-se que 4 máquinas, operando em 4 horas por 

dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo 
produto. Quantas toneladas do mesmo produto 
seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, 
operando 6 horas por dia, durante 6 dias? 
(A)  6.    (D)  13,5.  
(B)  8.    (E)  15. 
(C)  10,5.  
  

12.  Uma empresa deseja iniciar a coleta seletiva de 
resíduos de todas as suas unidades e, para tanto 
encomendou a uma gráfica a impressão de 140 000 
folhetos explicativos. A metade desses folhetos foi 
impressa em três dias por duas máquinas de 
mesmo rendimento, funcionando 3 horas por dia. 
Devido a uma avaria em uma delas, a outra deve 
imprimir os folhetos que faltam em 2 dias. Para 
tanto, deve funcionar diariamente por um período de 
(A)  9 horas e meia. 
(B)  9 horas.     
(C)  8 horas e meia. 
(D)  8 horas. 
(E)  7 horas e meia. 
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13.  Um construtor utilizando 16 operários trabalhando 
6 horas por dia constrói uma determinada obra 
em 180 dias. Quantos operários podem executar a 
mesma obra trabalhando 8 horas por dia no prazo 
de 120 dias?  
(A)  23.         (D)  18.                               
(B)  25.         (E)  20.                  
(C)  28.                                 
  

14. Se 20 homens trabalhando durante 15 
dias constroem 500 metros de um muro, quantos 
homens serão  necessários  para  construir mais 1 
000 metros deste muro em 30 dias? 
(A)  25.  
(B)  27.  
(C)  24.  
(D)  22.  
(E)  20. 

 
15.  Se 2/5 de um trabalho foram feitos em 10 dias por 

24 operários que trabalhavam em 7 horas por dia; 
então, quantos dias serão necessários para 
terminar o trabalho, sabendo que 4 operários 
foram dispensados e que o restante agora 
trabalha 6 horas por dia?  
(A)  18. 
(B)  19. 
(C)  20.  
(D)  21. 
(E)  22. 

 
16.  (VUNESP) Numa editora, 8 digitadores, 

trabalhando 6 horas por dia, digitaram 3/5 de um 
determinado livro em 15 dias. Então, 2 desses 
digitadores foram deslocados para um outro 
serviço, e os restantes passaram a trabalhar 
apenas 5 horas por dia na digitação desse livro. 
Mantendo-se a mesma produtividade, para 
completar a digitação do referido livro, após o 
deslocamento dos 2 digitadores, a equipe 
remanescente terá de trabalhar ainda 
(A)  18 dias.                      
(B)  16 dias.                   
(C)  15 dias.                    
(D)  14 dias.                        
(E)  12 dias. 
 

17.  (FGV 2013) Um poço cilíndrico circular reto, de 
profundidade 15 m e diâmetro 6 m, foi escavado 
por 18 trabalhadores em 25 dias. Admitindo-se 
sempre proporcionalidade direta ou inversa entre 
duas das três grandezas envolvidas no problema 
(volume escavado, número de trabalhadores e 
dias necessários para o serviço), para aumentar o 
diâmetro do poço já escavado em mais 2 m, e 
com 4 trabalhadores a menos, serão necessários 
e suficientes mais  
(A)  20 dias.       
(B)  21 dias.       
(C)  23 dias.    
(D)  24 dias.    
(E)  25 dias.    

18.  Para construir um canal de 104 m de comprimento 
por 5 m de profundidade e 7 m de largura, 100 
operários, trabalhando 7 horas por dia, levaram 2 
meses e meio. Aumentando de 40 o número de 
operários e fazendo-os trabalhar 10 horas por dia, 
pergunta-se: em quanto tempo os operários 
construíram um segundo canal, com o mesmo 
comprimento do primeiro, porém de profundidade 
e largura com medidas sendo duas vezes maior 
que as medidas do primeiro? 
(A)  3 meses.                  
(B)  5 meses.                        
(C)  7 meses.                  
(D)  9 meses.                  
(E)  10 meses. 

 
19.  (ENEM) Uma cooperativa de colheita propôs a um 

fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes 
termos: a cooperativa forneceria 12 trabalhadores 
e 4 máquinas, em um regime de trabalho de 6 
horas diárias, capazes de colher 20 hectares de 
milho por dia, ao custo de R$ 10,00 por 
trabalhador por dia de trabalho, e R$ 1 000,00 pelo 
aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro 
argumentou que fecharia contrato se a 
cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 
dias, com gasto inferior a R$ 25 000,00. Para 
atender às exigências do fazendeiro e supondo 
que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas 
seja constante, a cooperativa deveria:  
(A)  manter sua proposta.           
(B)  oferecer 4 máquinas a mais.      
(C)  oferecer 6 trabalhadores a mais.  
(D)  aumentar a jornada de trabalho para 9 horas 

diárias.  
(E)  reduzir em R$ 400,00 o valor do aluguel diário 

de uma máquina.  
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VII. PROPORCIONALIDADE IV 
 
01.  (ENEM 2009) Uma escola lançou uma campanha 

para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, 
alimentos não perecíveis para doar a uma 
comunidade carente da região. 
Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 
dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 
kg de alimentos por dia. Animados com os 
resultados, 30 novos alunos somaram-se ao 
grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos 
dias seguintes até o término da campanha. 
Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se 
mantido constante, a quantidade de alimentos 
arrecadados ao final do prazo estipulado seria de  
(A)  920 kg.       
(B)  800 kg.       
(C)  720 kg.    
(D)  600 kg.    
(E)  570 kg.    

 
02. Uma obra será executada por 20 operários (de 

mesma capacidade de trabalho) trabalhando 
durante 60 dias com jornada de trabalho de 6 
horas por dia. Decorridos 12 dias do início da obra 
4 operários adoeceram e a obra deverá ser 
concluída pelos operários restantes no prazo 
estabelecido anteriormente. Qual deverá ser a 
jornada diária de trabalho dos operários restantes 
nos dias que faltam para a conclusão da obra no 
prazo previsto? 
(A)  6h30min   (D)  7h30min 
(B)  6h50min   (E)  7h50min 
(C)  7h00min 
  

03. (UFSC 2010) Um criador de frangos tem ração 
para alimentar seus 42 frangos durante 30 dias; 
no fim de 6 dias compra mais 30 frangos. 
Quantos dias durará a ração, se a quantidade de 
ração diária de cada frango for constante?  
(A)  18     
(B)  16    
(C)  9  
(D)  14  
(E)  13  
 

04.  Uma confecção recebeu uma encomenda de 1200 
peças iguais com um prazo de entrega de 6 dias. 
Os 10 funcionários da empresa são capazes de 
dar conta dessa produção se trabalharem 8 horas 
por dia. Porém passados 3 dias 2 funcionários 
adoeceram e não foram trabalhar nos outros  
3 dias. Para que a encomenda seja entregue no 
prazo os funcionários restantes devem ter, nos  
3 dias finais, uma jornada diária de 
(A)  9 horas.     
(B)  9 horas e meia.   
(C)  10 horas. 
(D)  10 horas e meia. 
(E)  11 horas. 

 

05.  SÃO PAULO – A FIFA já tem consciência de que 
vai haver um atraso no cronograma de obras do 
Itaquerão, depois que a última treliça de aço da 
cobertura caiu em cima de parte da fachada, num 
acidente que provocou a morte de dois operários 
nesta quarta-feira. Segundo estimativa preliminar, 
o adiamento de entrega do estádio 
do Corinthians será de 45 e 60 dias, o que não 
deve ser grande problema, pois já estavam 
previstos para 2014 os trabalhos de colocação 
das arquibancadas móveis atrás dos gols e de 
construção da área de hospitalidade no entorno 
do local. 

Disponível em: http://www.estadao.com.br/noticias/esportes, 
fifa-preve-atraso-de-45-a-60-dias-nas-obras-da-arena-

corinthians,1101439,0.htm Paulo Favero – O Estado de S. Paulo. 
 

Na tentativa de entregar a obra no prazo previsto, 
30 operários foram contratados para fazer um 
serviço que estava previsto para um prazo de 40 
dias. Porém, 13 dias após o início da obra, 15 
operários deixaram o trabalho. Ao verificar o 
problema, o engenheiro responsável redigiu um 
comunicado, informando que, devido ao problema 
com os operários, o tempo total para a realização 
da obra será de 
(A) 69 dias.   (D) 63 dias. 
(B) 67 dias.   (E) 59 dias.   
(C) 65 dias. 
  

06. (G1 – EPCAR (CPCAR) 2011) Para a reforma do 
Ginásio de Esportes da EPCAR foram contratados 
24 operários. Eles iniciaram a reforma no dia 19 de 
abril de 2010 (2ª feira) e executaram 40% do 
trabalho em 10 dias, trabalhando 7 horas por dia. 
No final do 10º dia, 4 operários foram dispensados. 
No dia seguinte, os operários restantes 
retomaram o trabalho, trabalhando 6 horas por 
dia e concluíram a reforma.  
Sabendo-se que o trabalho foi executado nos dois 
momentos sem folga em nenhum dia, o dia da 
semana correspondente ao último dia do término 
de todo o trabalho é  
(A)  domingo.       (D)  quarta-feira.    
(B)  segunda-feira.    (E)  quinta-feira.   
(C)  terça-feira.    
  

07. Uma obra será executada por 13 operários (de 
mesma capacidade de trabalho) trabalhando 
durante 11 dias com jornada de trabalho de 6 
horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra 3 
operários adoeceram e a obra deverá ser 
concluída pelos operários restantes no prazo 
estabelecido anteriormente. Qual deverá ser a 
jornada diária de trabalho dos operários restantes 
nos dias que faltam para a conclusão da obra no 
prazo previsto? 
(A)  7h42min        
(B)  7h44min  
(C)  7h46min        
(D)  7h48min  
(E)  7h50min 

http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,%0bfifa-preve-atraso-de-45-a-60-dias-nas-obras-da-arena-corinthians,1101439,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,%0bfifa-preve-atraso-de-45-a-60-dias-nas-obras-da-arena-corinthians,1101439,0.htm
http://www.estadao.com.br/noticias/esportes,%0bfifa-preve-atraso-de-45-a-60-dias-nas-obras-da-arena-corinthians,1101439,0.htm
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08.  (G1 - IFPE 2017) O governo municipal de Palmares, 
Mata Sul do estado de Pernambuco, decidiu 
construir um conjunto residencial. Para isso, 
contratou uma empresa que executasse a obra 
projetada para ser concluída em  meses. A 
empresa responsável verificou que  operários 
seriam suficientes para concluir todo o trabalho 
em  meses (prazo estabelecido em projeto). 
Depois de seis meses sem atrasos na construção, 
o governo exigiu que a obra fosse concluída nos  
meses seguintes, obrigando a empresa a 
contratar novos operários. 
Se considerarmos que todos os operários têm a 
mesma eficiência, quantos funcionários a mais a 
empresa precisa contratar para terminar a obra 
no novo prazo exigido?  
(A) 60    
(B)  50    
(C) 40    
(D)  30    
(E) 20    

 
09. (G1 - EPCAR (CPCAR) 2013) Uma empresa foi 

contratada para executar serviço de pintura no 
alojamento dos alunos do 1º ano CPCAR. O prazo 
estabelecido no contrato para a conclusão do 
serviço foi de 10 dias. 
O serviço começou a ser executado por uma 
equipe de 6 funcionários da empresa, cada um 
trabalhando 6 horas por dia. 

Ao final do 8º dia de serviço somente  do 

serviço de pintura havia sido executado. 
Para terminar o serviço dentro do prazo, a equipe 
de serviço recebeu mais 2 funcionários e todos 
passaram a trabalhar 9 horas por dia. Com isso a 
produtividade da equipe duplicou. A nova equipe, 
para concluir o trabalho, gastou mais de 1 dia, 
porém menos de 2 dias. 
Se h representa o número de horas que cada 
funcionário da nova equipe trabalhou no 10º dia 
de trabalho, então h é um número compreendido 
entre  
(A)  0 e 2.    
(B)  2 e 4.    
(C)  4 e 6.    
(D)  6 e 8. 
(E)  8 e 10.    

 
 

GABARITO 
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VIII. MDC E MMC 
 

MÁXIMO DIVISOR COMUM 
 
1. Definição 
Diz-se que um número inteiro positivo d é máximo 
divisor comum de dois números inteiros a e b se, e 
somente se, são válidas as seguintes condições: 
a) d divide a e d divide b 
b) para todo inteiro c , se c divide  a   e  c divide b, 

então c ≤ d. 
 
Notação: mdc(a, b) = d 

 
Exemplo: Calcule o mdc (12, 18) 
Primeiro, vamos encontrar todos os divisores positivo 
desses dois números 
D(12) = {1, 2, 3, 4, 6, 12} 
D(18) = {1, 2, 3, 6, 9, 18} 
Os divisores comuns são: {1, 2, 3, 6}. 
E o maior número que divide, simultaneamente, 12 e 18 
é 6; mdc (12, 18) = 6. 
 
2. Métodos para o cálculo do MDC 
• Decomposição em Fatores Primos 
 
Regra prática: O MDC (a, b) é o produto dos fatores 
primos comuns dos números inteiros a e b, elevado ao 
menor expoente. 
 
Exemplos: 
(A) MDC (100, 250) 
 100 =   
 250 =  
 MDC (100, 250) = = 50 
 
(B) MDC (288,396) 
 288 =   
 1080 =  
 MDC (288,1080) = = 72 
 
• Algoritmo de Euclides 
 

 MDC (795, 530) 
 

1o)  Utilizamos a seguinte grade e dividimos 795 por 
530. 

 

 
 
2o)  Se o resto for diferente de zero, tomaremos este 

resto como divisor e efetuamos a divisão 530 por 
265. 
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3o)  Quando o resto for igual a zero, o último divisor é 
o MDC procurado, isto é: MDC (795, 530) = 265. 

 
Observação: Quando dois números são primos entre 
si o mdc deles é 1. 
 
(C) MDC de 3 ou mais números 
 mdc (a, b, c) = mdc [mdc(a,b); c] 
 

EXERCÍCIO 
 

01. Calcule o MDC nos itens abaixo 
 (A) 16 e 12    (H)  1590 e 1060                
       (B) 8 e 18    (I)  45, 21 e 15             
 (C) 20 e 35   (J)  2, 6, 15  
 (D) 3 e 15   (K)  e   
       (E)  7 e 42                 (L)  e  
 (F)  216 e 96  (M)  e  
 (G)  3 e 5    
 
02. Três rolos de arame farpado têm, 

respectivamente, 168 cm, 264 cm e 312 cm. 
Deseja-se cortá-los em partes de comprimentos 
iguais, de maneira que cada parte seja a maior 
possível. Qual é o comprimento e o número de 
partes?  

 
03. Em uma excursão ao parque do Caraça, em Minas 

Gerais, viajaram dois ônibus um com 42 pessoas 
e outro com 30. Os guias queriam organizar 
grupos com o mesmo número de pessoas, mas 
sem misturar as pessoas que vieram nos dias 
ônibus. Eles queriam também que esse número de 
pessoas por grupo fosse o maior possível. 
Quantos grupos e de quantas pessoas, foram 
formadas em cada ônibus?  

 
04. Entre algumas famílias de um bairro, foi 

distribuído um total de 144 cadernos, 192 lápis e 
216 borrachas. Essa distribuição foi feita de modo 
que o maior número possível de famílias fosse 
contemplado e todas recebessem o mesmo 
número de cadernos, o mesmo número de lápis e 
o mesmo número de borrachas, sem haver sobra 
de qualquer material. Nesse caso, o número de 
CADERNOS que cada família ganhou foi 
(A)  4.  
(B)  6. 
(C)  8.  
(D)  9. 
(E)  12. 

 
05. O piso retangular de uma sala com 8,75m de 

comprimento e 4,20m de largura deve ser coberto 
com ladrilhos quadrados. Admitindo-se que não 
haverá perda de material e que será utilizado o 
menor número de ladrilhos inteiros, pode-se 
estimar que serão colocados 
(A) 300 ladrilhos.   (D) 49 ladrilhos. 
(B) 245 ladrilhos.   (E) 518 ladrilhos. 
(C) 147 ladrilhos. 

06. Um depósito com 3,6m de altura, 4,8 m de largura 
e 7,2 m de comprimento foi planejado para 
armazenar caixas cúbicas, todas de mesmo 
tamanho, sem que houvesse perda de espaço. 
Pode-se estimar que o menor número de caixas 
cúbicas necessárias para encher completamente 
esse depósito é 
(A)  24.     (C)  48.   
(B)  36.    (D)  72.     
  

07. (MACK SP/2012)    
 

 
 

O número mínimo de cubos de mesmo volume e 
dimensões inteiras, que preenchem 
completamente o paralelepípedo retângulo da 
figura, é 
(A) 64.    (D) 125. 
(B) 90.    (E) 100. 
(C) 48. 
  

08. Para levar os alunos de certa escola a um museu, 
pretende-se formar grupos que tenham iguais 
quantidades de alunos e de modo que em cada 
grupo todos sejam do mesmo sexo. Se nessa 
escola estudam 1 350 rapazes e 1 224 garotas e 
cada grupo deverá ser acompanhado de um único 
professor, o número mínimo de professores 
necessários para acompanhar todos os grupos 
nessa visita é igual a  
(A) 18.   (D) 126. 
(B) 68.    (E) 143. 
(C) 75.  

 
09. (UFG) Uma confecção atacadista tem no seu 

estoque 864 bermudas e 756 calças e deseja 
vender toda essa mercadoria dividindo-a em 
pacotes, cada um com n bermudas e n calças, 
sem sobrar nenhuma peça no estoque. Deseja-se 
montar o maior número de pacotes nessas 
condições. Nesse caso, o número de peças n, em 
cada pacote, deve ser igual a  
(A) 9.    (D) 18. 
(B) 12.    (E) 20. 
(C) 15. 

 
10. (UFC) Deseja-se acondicionar em um certo 

número de caixas, 1 590 bolinhas brancas, 1 060 
amarelas e 583 azuis, de modo que cada caixa 
contenha bolinhas de todas as cores. Calcule o 
número máximo de caixas de modo que qualquer 
dessas caixas contenha, para cada cor, 
quantidades iguais de bolinhas é 
(A) 51.    (D) 52. 
(B) 50.    (E) 53. 
(C) 40. 
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11. Existem, para doação a escolas, 2 000 ingressos 
de um espetáculo e 1 575 de outro. Cada escola 
deve receber ingressos para somente um dos 
espetáculos e todas as escolas devem receber a 
mesma quantidade de ingressos. Distribuindo-se 
todos os ingressos, o número mínimo de escolas 
que poderão ser contempladas nessa doação é 
(A) 117. 
(B) 123. 
(C) 128. 
(D) 135. 
(E) 143. 

 
GABARITO 

02 03 04 05 06 
* * B A D 

07 08 09 10 11 
B E C E E 

 
*02.  24 e 31 partes  
*03.  12 grupos de 6 pessoas 
 
 
MÍNIMO MÚLTIPLO COMUM 
 
1. Definição 
 

Diz-se que um número inteiro positivo m é 
mínimo múltiplo comum de dois números inteiros a e 
b se, e somente se, são válidas as seguintes 
condições: 
a) m é divisível por a e b 
b) para todo inteiro positivo c, se c é divisível por a  e  

c divide b, então m ≤ c. 
 
Notação: MMC (a, b) = m 
 
Exemplo: Calcule o MMC (6, 8) 
 
Primeiro, vamos encontrar todos os múltiplos positivos 
desses dois números 
M(6) = {6, 12, 18, 24, 30, 36, 42, 48 ...} 
M(8) = {8, 16, 24, 32, 40, 48, 56, 64,...} 
Os múltiplos positivos comuns são: {24, 48,...}. 
E o menor número que é divisível, simultaneamente, 6 
e 8 é 24; MMC (6, 8) = 24. 
 

2. Métodos para o cálculo do MMC 
• Decomposição em Fatores Primos 

 
Regra prática: Dados dois ou mais inteiros fatorados 
em um produto de fatores primos, o mínimo múltiplo 
comum destes números será igual ao produto dos 
fatores primos comuns e não comuns elevados ao 
maior expoente. 
 
Exemplos: 
(A) MMC (100, 250) 
 100 =   
 250 =  
 MMC (100,250) = = 500 

(B) MMC (1.620,95.256) 
 1.620 =   
 95.256 =  
 MMC (1.620,95.256) =  
 
• Decomposição Simultânea 

(A) MMC (20, 30, 70) 

 
 

 MMC (20, 30, 70) =  
 
3. Teorema 
Se  e , então  
 
Exemplo: 
MDC(4,6) MMC(4,6) = 2 12 = 24 = 4 6 
 

Exercício 
 
12. Calcule o MMC nos itens abaixo 

(A) 14 e 12               (H)  6 e 13 
(B) 8 e 18   (I)  10, 21 e 5 
(C) 20 e 24   (J)  2, 6, 15 
(D) 3 e 15   (K)  e  
(E)  7 e 42               (L)  e  
(F)  8 e 96   (M)  e  
(G)  3 e 5 
                      

13. Um certo planeta possui dois satélites naturais: 
Lua A e Lua B; o planeta gira em torno do Sol e os 
satélites em torno do planeta, de forma que os 
alinhamentos:  
Sol – planeta – Lua A ocorre a cada 18 anos e  
Sol – planeta – Lua B ocorre a cada 48 anos.  
Se hoje ocorrer o alinhamento Sol – planeta – Lua 
A – Lua B, então esse fenômeno se repetirá daqui 
a 
(A) 48 anos.    (D) 144 anos. 
(B) 66 anos.    (E) 860 anos. 
(C) 96 anos. 

 
14. (UFMG) A partir das 7 horas, as saídas de ônibus de 

Belo Horizonte para Itabira, Barbacena e Patos de 
Minas obedecem ao seguinte horário:  
Para Itabira, de 20 em 20 minutos  
Para Barbacena, de 30 em 30 minutos  
para Patos de Minas, de 50 em 50 minutos  
Depois de quanto tempo, após as 7 horas, saem 
simultaneamente, pela primeira vez, os três ônibus 
(A) 4 h. 
(B) 5 h. 
(C) 6 h. 
(D) 8 h. 
(E) 12 h. 
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15. Numa pista de video game, um carrinho dá uma 
volta completa em 30 segundos, outro, em 45 
segundos e um terceiro carrinho, em 1 minuto. 
Partindo os três do mesmo ponto P, no mesmo 
instante T, quando os três se encontrarem 
novamente, o número de voltas que o mais rápido 
terá dado será 
(A)  3.   (D)  8. 
(B)  4.   (E)  9. 
(C)  6. 
  

16. (Unicamp-SP) Numa linha de produção, certo tipo 
de manutenção é feito na máquina A a cada 3 
dias, na máquina B a cada 4 dias e na máquina C 
a cada 6 dias. Se no dia 2 de dezembro foi feita a 
manutenção nas três máquinas, a próxima vez em 
que a manutenção das três ocorreu no mesmo dia 
foi 
(A) 5 de dezembro. 
(B) 6 de dezembro. 
(C) 8 de dezembro. 
(D) 14 de dezembro. 
(E) 26 de dezembro. 

 
17. (PUC-MG) A partir das 07h, as saídas de ônibus 

de Belo Horizonte para Sete Lagoas, Ouro Preto e 
Monlevade obedecem à seguinte escala: 
 Para Sete Lagoas, de 35 em 35 minutos. 
 Para Ouro Preto, de 40 em 40 minutos. 
 Para Monlevade, de 70 em 70 minutos. 

 
Às sete horas, os ônibus saem juntos. Após as 
sete horas, os ônibus para essas cidades voltarão 
a sair juntos às 
(A) 10 h 20 min. 
(B) 11 h 40 min. 
(C) 12 h 10 min. 
(D) 13 h 00 min. 

 
18. (UEL-PR/2010) Três ciclistas percorrem um 

circuito saindo todos ao mesmo tempo, do 
mesmo ponto, e com o mesmo sentido. O primeiro 
faz o percurso em 40 s, o segundo em 36 s e o 
terceiro em 30 s. Com base nessas informações, 
depois de quanto tempo os três ciclistas se 
reencontrarão novamente no ponto de partida 
pela primeira vez, e quantas voltas terá dado o 
primeiro, o segundo e o terceiro ciclistas, 
respectivamente? 
(A) 5 minutos, 10 voltas, 11 voltas e 13 voltas. 
(B) 6 minutos, 9 voltas, 10 voltas e 12 voltas. 
(C) 7 minutos, 10 voltas,11 voltas e 12 voltas. 
(D) 8 minutos, 8 voltas, 9 voltas e 10 voltas. 
(E) 9 minutos, 9 voltas, 11 voltas e 12 voltas. 

 
19. O alto da torre de uma emissora de televisão, 

duas luzes "piscam" com frequências diferentes. A 
primeira "pisca" 15 vezes por minuto e a segunda 
"pisca" 10 vezes por minuto. Se, num certo 
instante, as luzes piscam simultaneamente, após 

quantos segundos elas voltarão a "piscar" 
simultaneamente? 
(A) 12. 
(B) 15. 
(C) 10.  
(D) 30.  
(E) 20. 

 
20. No sítio de Paulo, a colheita de laranjas ficou entre 

500 e 1 500 unidades. Se essas laranjas fossem 
colocadas em sacos com 50 unidades cada um, 
sobrariam 12 laranjas e, se fossem colocadas em 
sacos com 36 unidades cada um, também 
sobrariam 12 laranjas. Assim sendo, quantas 
laranjas sobrariam se elas fossem colocadas em 
sacos com 35 unidades cada um? 

 (A)  4.  
 (B)  6. 
 (C)  7. 
 (D)  2. 
 
21. (UERJ/00) O número de fitas de vídeo que 

Marcela possui está compreendido entre 100 e 
150. Grupando-as de 12 em 12, de 15 em 15 ou de 
20 em 20, sempre resta uma fita. A soma dos três 
algarismos do número total de fitas que ela 
possui é igual a 
(A)  3.  
(B)  4.  
(C)  6.  
(D)  8.  
(E)  10. 

 
22. Um colecionador de moedas pretendeu separa-las 

de 6 em 6, 12 em 12 ou 18 em 18, mas sempre 
sobravam, 4 moedas. Contando-se todas as 
moedas verificou-se que elas eram mais que 118 e 
menos que 180. Quantas moedas tinha o 
colecionador? 
(A) 136 
(B) 148 
(C) 172 
(D) 176 
(E) 180 

 
GABARITO 

13 14 15 16 17 
D B C D B 
18 19 20 21 22 
B A D B B 
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