
Matemática

01-  A divisão do número de vagas da câmara de vereadores de um município é diretamente 
proporcional ao número de votos que cada partido recebe. Na última eleição, concorreram apenas 
3 partidos, X, Y e Z, que receberam a seguinte votação: X teve 5.000 votos, Y teve 10.000 e Z 
20.000. Se o número de vagas da câmara dessa cidade é igual a 28, quantas delas são do partido 
Z?
a) 16                 
b) 18                  
c) 12
d) 20                 
e) 14

02- Um pai, ao dividir uma quantia entre seus três filhos, resolveu fazer algo “diferente”. A divisão 
seria inversamente proporcional à idade de cada filho: 12, 8 e 6. Sabendo que a quantia a ser  
dividida era de R$ 5.400,00, quanto coube ao mais novo?
a) R$ 1.250,00 
b) R$ 2.400,00
c) R$ 2.600,00
d) R$ 3.200,00
e) R$ 3.500,00

03- O administrador de um presídio sabe que 120 presos consomem 360kg de arroz em 30 dias. 
Admitindo-se que  num presídio  existam 150  presos  e  660kg  de  arroz,  essa quantidade será 
suficiente para alimentá-los por:
a) 42 dias       
b) 44 dias         
c) 45 dias
d) 46 dias       
e) 48 dias

04 – Um concurseiro, ao fazer sua revisão antes da prova, resolve 15 exercícios em uma hora, 
mas fuma 6 cigarros e bebe 2 xícaras de café. Se considerarmos que o cigarro diminui a eficiência 
e o café estimula, quantos exercícios resolverá fumando 8 cigarros e bebendo 4 xícaras de café,  
em 2h?
a) 20             
b) 17                
c) 32
d) 36             
e) 45

05- Em uma turma de amigos formada de 40 rapazes e 40 moças, tem-se a seguinte distribuição:  
20% dos rapazes são fumantes; 30% das moças são fumantes. Logo, a porcentagem dos que não 
fumam na turma é de:
a) 25%
b) 50%
c) 60%
d) 65%
e) 75%



Gabarito
01. A
Comentário: 
Lembrando que diretamente proporcional lembra “divisão”, então:

Como a questão deseja saber apenas quantidade de vagas que irão para o partido Z, então:

Portanto, a opção correta é a letra A.

02. B
Comentário: 
Sabendo que inversamente proporcional “lembra” divisão pelo inverso, e que X, Y e Z representa 
a quantia que cada filho receberá, então:

Como a questão pede apenas a quantia recebida pelo mais novo, então:

Portanto, a opção correta é a alternativa B.
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03. B
Comentário: 
Montando a regra de três e discutindo a proporcionalidade, tomando a grandeza “Presos” como 
referência, teremos:

Daí, montando a proporção, obtemos:

04. E
Comentário: 
Montando a regra de três e discutindo a proporcionalidade,  tomando a grandeza “Exercícios” 
como referência, teremos:

Daí, montando a proporção, obtém-se:

Logo, ele resolverá 45 exercícios. Reposta correta: letra E.

05. E
Comentário: 
Se o total é de 80 pessoas (40 rapazes e 40 moças), então este equivale a 100%. 
Rapazes:

Fumantes = 20% . 40 = 0,2 . 40 = 8 rapazes.
Não Fumantes = 32 rapazes (que foi o que o que restou).

Moças:
Fumantes = 30% . 40 = 0,2 . 40 = 12 moças.
Não Fumantes = 28 moças (que foi o que o que restou).

Portanto, temos que 60 pessoas não fumam (32 rapazes e 28 moças). Daí a porcentagem dos 
que não fumam na turma é de:

80 --------------- 100%
60 ---------------   P
  80.P = 6000
       P = 6000/80
       P = 75%

Logo, a resposta correta é a opção E.
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