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Razões e Proporções

 A idéia de razão; 

 Razão como porcentagem;

 Escala.
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01. Um motorista partiu da cidade A em direção à cidade B por meio de uma
rodovia retilínea localizada em uma planície. Chegando lá, ele percebeu que a
distancia percorrida nesse trecho foi de 25 km. Ao consultar um mapa com o
auxílio de uma régua, ele verificou que a distancia entre essas duas cidades, nesse
mapa, era de 5 cm. A escala desse mapa é:

A) 1 : 5
B) 1 : 1000
C) 1 : 5000
D) 1 : 100 000
E) 1 : 500 000
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Solução
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02. Um mapa é representação reduzida e simplificada de uma localidade. Essa
redução, que é feita com o uso de uma escala, mantém a proporção do espaço
representado em relação ao espaço real. Certo mapa tem escala 1: 58.000.000.

Considere que, nesse mapa, o segmento de reta
que liga o navio à marca do tesouro meça 7,6
cm. A medida real, em quilômetro, desse
segmento de reta é

A) 4.408
B) 7.632
C) 44.080
D) 76.316
E) 440.800
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Solução
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Razões e Proporções

 A idéia de Proporção 

 Propriedade Fundamental
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Proporção

Proporção é uma igualdade entre duas razões.

Em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos
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Proporção

Propriedade Fundamental das  Proporções

Em toda proporção o produto dos meios é igual ao produto dos extremos

Aplicações

O gás carbônico é uma substância formada de carbono e oxigênio na
proporção 3/8 em massa. Qual a massa de oxigênio contida em 36 g de
carbono?
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oxigênio de Massa x 

8

3

Oxigênio de Massa

Carbono de Massa
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3

x

36
 836x3  oxigênio de g 96x 

Solução



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
B) 2,00
C) 2,33
D) 4,00
E) 8,00

Exemplo I
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GABARITO: “B”

1 parte de cimento

4 partes de areia 

2 partes de brita.

7 partes.

Em 14m³ de concreto, temos
PROPORÇÃO (14m³ de concreto)

7 partes ----14m³

1 parte ---- x
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O RH de uma empresa constatou que, entre os candidatos entrevistados
pretendentes a um emprego, a razão entre o número de aprovados e o de
reprovados corresponde a 2/7. Se foram aprovados 4 candidatos, determinar
quantos candidatos se apresentaram.

Exemplo II
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Sendo x a quantidade de candidatos reprovados, temos:

7

2

provadosRe

Aprovados


14x    28x2     
7

2

x

4


Portanto, foram entrevistados 
18 candidatos, dos quais 14 

foram reprovados e 4, 
aprovados.
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01. Um automóvel percorre 360 km com 30 litros de gasolina. Quantos litros de
gasolina seriam necessários para esse automóvel percorrer 420 km?
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02. Um muro de 12 metros foi construído utilizando 2160 tijolos. Caso queira
construir um muro de 30 metros nas mesmas condições do anterior, quantos
tijolos serão necessários?

A) 4100
B) 4800
C) 5000
D) 5400
E) 6500
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Uma mãe recorreu à bula para verificar a dosagem de um remédio que
precisava dar a seu filho. Na bula, recomendava-se a seguinte dosagem: 8
gotas para cada 4 kg de massa corporal a cada 8 horas.

Se a mãe ministrou corretamente 30 gotas do remédio a seu filho a cada 8
horas, então qual a massa corporal dele?
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Razões e Proporções

 Números diretamente e inversamente proporcionais

 Divisão em partes diretamente proporcionais 


