
Matemática

01- Um microempresário resolveu dividir seu patrimônio entre seus três filhos, de modo que a 
divisão fosse diretamente proporcional às idades de cada um. Os filhos tinham 16, 18 e 21 anos e 
a quantia a ser dividida era de R$ 550.000,00. Quanto recebeu o mais velho?
a) R$ 180.000,00
b) R$ 210.000,00
c) R$ 160.000,00
d) R$ 270.000,00
e) R$ 250.000,00

02- Uma grande agência dos correios atende a 3 localidades de uma cidade. Para atender às 3 
localidades,  os  carteiros  da  agência  são  divididos  em  3  grupos,  em  quantidades  que  são 
diretamente proporcionais aos números 5, 7 e 11. A diferença entre as quantidades de carteiros do 
grupo maior e do grupo menor é igual a 12. Nessa situação, o número de carteiros desta agência 
é composta de
a) 62
b) 58
c) 54
d) 50
e) 46

03- João, que é operador de triagem e transbordo, e trabalha quatro horas por dia, leva 18 dias 
para realizar um determinado serviço. Quantas horas João precisaria trabalhar diariamente para 
realizar o mesmo trabalho em seis dias?
a) 9h
b) 10h
c) 12h
d) 7h
e) 6h

04-  Normalmente, Victor caminha a 8km/h e vai da empresa onde trabalha para a sua casa em 20 
minutos. Por ter machucado o pé em uma partida de futebol, no fim de semana, ele passou a 
caminhar a 5km/h. Nessas condições, ele levará exatamente
a) 32min                  
b) 33min 20s             
c) 35min 40s 
d) 36min            
e) 36min 50s

05- Uma pessoa  resolveu  comprar  várias  “quentinhas”  (ou  marmitas)  e  distribuir  às  pessoas 
necessitadas. Ela pagou com três notas de R$ 100,00 e recebeu R$ 14,00 de troco. Se uma 
quentinha custava R$ 5,50, quantas quentinhas ela comprou?
a) 51                          
b) 56                        
c) 55
d) 52                          
e) 60



Gabarito
01. B
Comentário: 
Considerando que cada filho receberá x, y e z, respectivamente, então, armando a proporção e 
lembrando que a divisão será feita de forma diretamente proporcional às idades de cada um, 
teremos:

Como a questão deseja saber apenas a quantia recebida pelo mais velho, então:

Portanto, a resposta correta é a alternativa B.

02. E 
Comentário: 
De acordo com o enunciado, temos:

Assim, substituindo o valor de z, e tomando apenas a primeira e a última razão, teremos:

Logo, os outros dois grupos tem exatamente:

Assim, podemos dizer que o total de carteiros da agência é:
Total = 10 + 14 + 22
Total = 46 carteiros

Portanto, a opção correta é a letra E.
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03. C
Comentário: 
Armando a regra de três simples, obtém-se:

Horas/dia Dias
      4h  18
       x   6

Como as grandezas são inversamente proporcionais, então, invertendo um dos lados, teremos:

 
Desta  forma,  concluímos  que  João  precisaria  trabalhar  diariamente  para  realizar  o  mesmo 
trabalho em seis dias. (opção C)

04. A
Comentário: 
Armando a regra de três simples, teremos:

Velocidade Tempo
    8 km/h 20 min
    5 km/h     x

Como as grandezas são inversamente proporcionais, então, invertendo um dos lados, teremos:

Assim, concluímos que Victor levará 32min para fazer este percurso. (opção A)

05. D
Comentário: 
Esta mais uma questão de regra de três simples. Primeiramente, se ele pagou R$ 300,00 (3 notas 
de R$ 100,00) e recebeu R$ 14,00 de troco, então ele gastou R$ 286,00. Armando a regra de três, 
teremos:

Quentinhas  Preço
         1 R$ 5,50
         x     R$ 286,00

Como as grandezas são inversamente proporcionais, então, invertendo um dos lados, teremos:

 
Desta forma, concluímos que foram compradas 52 quentinhas. (opção D)
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