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EXERCÍCIOS 
 
 
Questão 01 (Banco do Brasil) 
Uma empresa possui atualmente 2.100 funcionários. Se a relação entre o número de efe-
tivos e contratados é de 5 para 2, quantos são os efetivos? 
a) 600 
b) 1.000 
c) 1.500 
d) 1.600 
e) 1.800 
 
Questão 02 (Banco do Brasil) 
Se dois capitais estão entre si na razão de 8 para 3 e o maior deles excede o menor em 
R$ 25.000, 00, então a soma desses capitais é: 
a) R$ 75.000, 00 
b) R$ 40.000, 00 
c) R$ 65.000, 00 
d) R$ 60.000, 00 
e) R$ 55.000, 00 
 
Questão 03 (INSS) 

A razão entre o número de homens e de mulheres, funcionários de uma firma, é de 
5

3
. 

Sendo N o número de funcionários desta firma, um possível valor para N é: 
a) 46  b) 49  c) 50  d) 54  e) 56 
 
Questão 04 (TRF) 
Certo dia, em uma unidade do Tribunal Regional Federal, um auxiliar judiciário obser-
vou que o número de pessoas atendidas no período da tarde excedera o das atendidas 
pela manhã em 30 unidades. Se a razão entre a quantidade de pessoas atendidas no perí-

odo da manhã e quantidade de pessoas atendidas no período da tarde era 
5

3
, então é cor-

reto afirmar que, nesse dia, foram atendidas: 
a) 130 pessoas 
b) 48 pessoas pela manhã 
c) 78 pessoas à tarde 
d) 46 pessoas pela manhã 
e) 75 pessoas à tarde 
 
Questão 05 (TRT) 
Os salários de dois técnicos judiciários, X e Y, estão entre si, assim como 3 está para 4. 
Se o dobro do salário de X menos a metade do salário de Y corresponde a R$ 720, 00, 
então os salários dos dois totalizam: 
a) R$ 1.200, 00 
b) R$ 1.260, 00 
c) R$ 1.300, 00 
d) R$ 1.360, 00 
e) R$ 1.400, 00 
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Questão 06 (TFC) 

Achar uma fração equivalente a 
8

7
 cuja soma dos termos é 120. 

a) 
68

52
  b) 

66

54
  c) 

64

56
  d) 

62

58
  e) 

60

60
 

 
Questão 07 (TTN) 
Numa mapa, cuja escala é 1:3.000.000, a estrada Belém-Brasília tem 67 cm. Então, a 
distância real, em km, é: 
a) 2.100 
b) 2.010 
c) 2.280 
d) 1.910 
e) 2.223 
 
Questão 08 (TTN) 
Um terreno tem 100 metros de comprimento e está representado numa planta por 10 cm. 
Então, sua escala é de: 
a) 1:1.000 
b) 1:2.000 
c) 1:100 
d) 1:1.500 
e) 1:10.000 
 
Questão 09 (FAE – RJ) 
A planta de um edifício foi feita na escala 1:250. A área de uma sala de formato retan-
gular, que nessa planta está representada por 4cm por 6cm, é, em m2: 
a) 200  b) 100  c) 50  d) 150  e) 250 
 
Questão 10 
A área de uma região é de 1 km2. Num mapa cuja escala é 1:10.000, essa região ocupará 
uma área de: 
a) 2610 cm  

b) 2410 cm  

c) 2310 cm  

d) 2210 cm  

e) 210cm  
 
Questão 11 
Na maquete de um prédio, feita na escala de 1:1.000, a piscina, com a forma de um ci-
lindro circular reto,t em a capacidade de 0,6 cm3.  
O volume, em litros, dessa piscina será: 
a) 600 
b) 6.000 
c) 60.000 
d) 600.000 
e) 6.000.000 
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Questão 12 
Uma maquete de um prédio é feita na escala 1:200. Na maquete, o volume da caixa 
d´água é 5 cm3. A capacidade real da caixa, em litros, é igual a: 
a) 10.000 
b) 20.000 
c) 30.000 
d) 40.000 
e) 50.000 
 
Questão 13 
Um líquido cuja densidade é de 1,5 g/cm3 enche completamente uma caixa retangular 
de 1m de comprimento, 60cm de largura e 50cm de altura.  
A massa total desse líquido é: 
a) 300 kg 
b) 450 kg 
c) 3 toneladas 
d) 4 toneladas 
e) 5 toneladas 
 
 
Questão 14 (TRF) 
Godofredo mora a 1.100 metros de seu local de trabalho. Se ele fizer esse percurso a pé, 
caminhando à velocidade média de  8 km/h, quanto tempo ele levará para ir de casa ao 
local de trabalho? 
a) 1 hora, 15 minutos e 20 segundos 
b) 1 hora, 22 minutos e 30 segundos 
c) 1 hora, 25 minutos e 20 segundos 
d) 1 hora, 32 minutos e 30 segundos 
e) 1 hora, 35 minutos e 20 segundos 
 
 
Questão 15 (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) 
Uma viagem de 280 km, feita a uma velocidade média de 80 km/h sem paradas, teve iní-
cio às 11h 35min. O horário de término dessa viagem foi às: 
a) 14h 20min 
b) 15h 05min 
c) 16h 45min 
d) 17h 25min 
e) 18h 15min 
 
 
Questão 16 (Téc. Previdência) 
Um terreno de 21km  será dividido em 5 lotes, todos com a mesma área. A área de cada 

lote, em 2m , será de: 
a) 1.000 
b) 2.000 
c) 20.000 
d) 100.000 
e) 200.000 
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Questão 17 (Banco do Estado do Rio Grande do Sul) 
Em um mapa desenhado na escala 1:1.000.000, certa região está representada por um 
retângulo de dimensões 1 cm por 2,5 cm. A área dessa região é: 
a) 2250m  b) 225dam  c) 225hm  d) 225km  e) 2250km  
 
 
Questão 18 (TFC) 
Um segmento de reta ligando dois pontos em um mapa mede 6,5 cm. Considerando que 
o mapa foi construído numa escala de 1:25.000, qual a distância horizontal em linha reta 
entre os dois pontos? 
a) m5,162  
b) hm15  
c) km5,1  
d) km6,1  
e) m625.1  
 
 
Questão 19 
Para se fazer a estimativa do número de pessoas presentes na apresentação de um grupo 
musical, considerou-se que cada 2m , do local da apresentação, foi ocupado por 5 pesso-
as. Se o conjunto apresentou-se em uma praça de 0,80 ha, completamente lotada, o nú-
mero estimado de pessoas presentes na praça é: 
a) 4.000 
b) 4.500 
c) 25.000 
d) 40.000 
e) 45.000 
 
 
Questão 20 (PMPA – Guarda Municipal) 
Um hectare corresponde a uma área de 2000.10 m . Um terreno quadrado, cujos lados 
medem 50 metros, tem: 
a) 0, 25 hectare 
b) 0, 50 hectare 
c) 0, 75 hectare 
d) 1 hectare 
e) 10 hectares 
 
 
Questão 21 (PMPA – Guarda Municipal) 
Um litro de água pesa, aproximadamente, um quilograma. Uma caixa d´água em forma 
de cubo, com medidas iguais a um metro de comprimento, por um metro de largura, por 
um metro de altura, contém: 
a) 100 litros de água 
b) 10 quilogramas de água 
c) 1 tonelada de água 
d) meia tonelada de água 
e) 500 litros de água 
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Questão 22 
Dividir o número 240 em partes proporcionais aos números 2, 4 e 6.  
 
Questão 23 

Dividir o número 135 em partes proporcionais a 
3

2
, 

6

5
 e 

8

3
.  

 
Questão 24 
Certo número de laranjas foi dividido entre três meninos diretamente proporcionais às 
suas idades que são, 1, 4 e 9 anos. Calcule quantas laranjas recebeu o mais novo, se o 
mais velho e o mais novo receberam 20 laranjas. 
 
Questão 25 
Dividir o número 94 inversamente proporcional a 3, 4 e 5.  
 
Questão 26 

Dividir 440 em partes inversamente proporcionais a 
3

2
, 

4

3
 e 

7

4
. 

 
Questão 27 

Dividir o número 69 em partes inversamente proporcionais a 
3

1
, 

4

1
  e 

2

3
.  

 
Questão 28 
Três pessoas receberam uma quantia que foi dividida em partes inversamente propor-
cionais aos graus de parentesco, que são, respectivamente, o terceiro, quarto e quinto. 
Sabendo que o primeiro recebeu R$ 896, 00 a mais do que o terceiro, calcule quanto re-
cebeu o segundo. 
 
Questão 29 
Dividir 290 em partes diretamente proporcionais a 6 e 5 e a 3 e 8 ao mesmo tempo. 
 
Questão 30 
Dividir 115 em partes proporcionais a 2 e 3 e a 4 e 5 respectivamente. 
 
Questão 31 
Um número foi dividido em partes proporcionais a 3, 3 e 4 e a 4, 6  e 5 ao mesmo tem-
po, calcule esse número sabendo que a terceira parte ficou maior do que a segunda em 
150 unidades.  
 
Questão 32 

Dividir o número 5400 em partes inversamente proporcionais a 
3

2
 e 

5

4
 e a 

2

5
 e 

3

5
 si-

multaneamente. 
 
 
Questão 33 
Dividir o número 390 inversamente proporcional a 2 e 4 e a 3 e 5 ao mesmo tempo. 
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Questão 34 

Dividir 200 diretamente proporcional a 2 e 3 e inversamente proporcional a 
3

1
 e 

4

3
 si-

multaneamente. 
 
Questão 35 

Dividir 4500 em três partes, ao mesmo tempo inversamente proporcional a 2, 
4

1
 e 3 e 

inversamente proporcional a 
3

2
, 4 e 

6

1
. Calcule a terceira parte. 

 
Questão 36 
Dividir o número 33, ao mesmo tempo, diretamente proporcional a 1, 3 e 5 e inversa-
mente proporcional a 2, 3 e 4.   
 
Questão 37 
Dividir 60 inversamente proporcional a 3 e 4 e diretamente proporcional a 6 e 12 res-
pectivamente.  
 
Questão 38 

Dividir o número 210 inversamente proporcional a 
3

2
 e 

5

4
 e diretamente proporcional a 

6

1
 e 

2

1
 ao mesmo tempo.  

 
Questão 39 

Dividir o número 88 em partes inversamente proporcionais a 
5

3
 e 

7

2
 e diretamente pro-

porcionais a 
5

1
 e 2 simultaneamente. 

 
Questão 40 (PGR) 
Uma peça de tecido foi dividida em 4 partes proporcionais aos números 10, 12, 16 e 20. 
Sabendo-se que a peça tinha 232 metros, o comprimento do menor corte, em metros, 
foi: 
a) 20  b) 30  c) 40  d) 48  e) 64 
 
Questão 41 (TRF) 
Valdete de R$ 32, 00 a seus dois filhos, apenas em moedas de 25 e 50 centavos. Eles 
dividiram a quantia recebida entre si, na razão direta de suas respectivas idades: 7 e 9 
anos. Se o mais jovem ficou com todas as moedas de 25 centavos, o número de moedas 
de 50 centavos era: 
a) 28 
b) 32 
c) 36 
d) 48 
e) 56 
 
 



Prof.: Joaquim Rodrigues  

 7 

Questão 42 (Banco do Brasil) 
Numa loja de automóveis, os vendedores recebem comissões proporcionais ao número 
de carros que vendem. Se, em uma semana, o gerente pagou um total de R$ 8.280, 00 a 
quatro funcionários que venderam 3, 6, 7 e 9 carros, respectivamente, quanto ganhou o 
que menos carros vendeu? 
a) R$ 993, 60 
b) R$ 808, 60 
c) R$ 679, 30 
d) R$ 587, 10 
e) R$ 500, 40 
 
 
Questão 43 (PETROBRÁS / 2008) 
João vai dividir R$ 24.000, 00 com seus primos, em 3 partes diretamente proporcionais 
a 1, 2 e 3, respectivamente. Sabendo que o mais velho é o que receberá o maior valor, a 
parte deste corresponderá, em reais, a: 
a) 12.000, 00 
b) 10.000, 00 
c) 8.000, 00 
d) 4.000, 00 
e) 3.000, 00 
 
 
Questão 44 (Banco do Brasil) 
165 balas foram distribuídas entre 3 irmãos, cujas idades somadas totalizavam 33 anos. 
Sabendo-se que a distribuição foi diretamente proporcional à idade de cada um, que o 
mais moço recebeu 40 balas e o do meio, 50, pode-se afirmar que suas idades são: 
a) 6, 13 e 14 
b) 7, 9 e 17 
c) 3, 12 e 18 
d) 6, 11 e 16 
e) 8, 10 e 15 
 
 
Questão 45 (BACEN / 2005) 
A divisão do número de vereadores de determinada cidade é proporcional ao número de 
votos que cada partido recebe. Na última eleição nesta cidade, concorreram apenas 3 
partidos, A, B e C, que receberam a seguinte votação: o partido A teve 10.000 votos, B 
teve 20.000 votos e C, 40.000. Se o número de vereadores dessa cidade é 21, quantos 
deles são do partido B? 
a) 6 
b) 7 
c) 8 
d) 9 
e) 10 
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Questão 46 (TRT) 
Três técnicos judiciários arquivaram um total de 382 processos, em quantidades inver-
samente proporcionais às suas respectivas idades que são 28, 32 e 36 anos. Nessas con-
dições, é correto afirmar que o número de processos arquivados pelo mais velho foi: 
a) 112 
b) 126 
c) 144 
d) 152 
e) 164 
 
Questão 47 
Dividir 570 em 3 partes, de tal forma que a primeira esteja para a segunda como 4 está 
para 5 e a segunda esteja para a terceira como 6 está para 12. Nestas condições, a tercei-
ra parte vale: 
a) 120 
b) 100 
c) 320 
d) 300 
e) 200 
 
 
Questão 48 (TJ) 
No quadro abaixo, têm-se as idades e os tempos de serviço de dois técnicos judiciários 
do Tribunal Regional Federal de uma certa circunscrição judiciária. 
 

 Idade  
(em anos) 

Tempo de serviço 
(em anos) 

João 36 8 
Maria 30 12 

 
Esses funcionários foram incumbidos de digitar as laudas de um processo. Dividiram o 
total de laudas entre si, na razão direta de suas idades e inversa de seus tempos de servi-
ço no Tribunal. Se João digitou 27 laudas, o total de laudas do processo era: 
a) 40 
b) 41 
c) 42 
d) 43 
e) 44 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 


