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Razões e Proporções

 Números diretamente e inversamente proporcionais;

 Divisão em partes diretamente proporcionais;

 Regra de sociedade

- Aprofundamento para o Enem



Escala é a razão entre a dimensão de um desenho e a dimensão
correspondente no tamanho real.

80 cm

1 km

alRe
Desenho

E 

cm 100.000
cm 80

E 

Real
Desenho

E 

cm

cm

1.250
1

E 

3



01. (Enem) A figura a seguir mostra as medidas reais de uma aeronave
que será fabricada para utilização por companhias de transporte aéreo.
Um engenheiro precisa fazer o desenho desse avião em escala de 1 : 150.
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Para o engenheiro fazer esse desenho em uma folha de papel, deixando
uma margem de 1 cm em relação às bordas da folha, quais as dimensões
mínimas, em centímetros, que essa folha deverá ter?

A) 2,9 cm x 3,4 cm
B) 3,9 cm x 4,4 cm
C) 20 cm x 25 cm
D) 21 cm x 26 cm
E) 192 cm x 242 cm
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02. (Enem) Em uma de suas viagens, um turista comprou uma lembrança
de um dos monumentos que visitou. Na base do objeto há informações
dizendo que se trata de uma peça em escala 1: 400, e que seu volume é
de 25 cm3. O volume do monumento original, em metro cúbico, é de

A) 100.
B) 400.
C) 1.600.
D) 6.250.
E) 10.000.
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03. (Enem) Em um mapa cartográfico, cuja escala é 1 : 30.000, as cidades
A e B distam entre si, em linha reta, 5 cm. Um novo mapa, dessa mesma
região, será construído na escala 1 : 20.000.

Nesse novo mapa cartográfico, a distância em linha reta entre as cidades
A e B, em centímetro, será igual a

A) 1,50.
B) 3,33.
C) 3,50.
D) 6,50.
E) 7,50.
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04. (Enem) 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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A regra de sociedade está ligada à divisão de lucros e prejuízos entre
administradores de uma empresa. A divisão das finanças precisa ser
realizada conforme o investimento de cada pessoa, isto é, o cálculo
precisa ser proporcional ao dinheiro investido pelos acionistas.

Vamos imaginar que uma sociedade foi constituída entre duas
pessoas, as quais aplicaram as quantias de R$ 1.000,00 e R$ 500,00
respectivamente, e obtiveram um lucro de R$ 6.000,00.

De acordo com a divisão proporcional, a primeira pessoa precisa
receber o dobro do valor da segunda pessoa.
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Divisão em partes diretamente proporcionais: REGRA PRÁTICA

5001.000
6.000

K




Valor a ser dividido

Soma das partes

1.500
6.000

K  4K 

Valor a ser recebido 
por cada sócio

 2.000$RK500

          4.000 $RK000.1
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Tia Simone dividiu 30 chocolates entre seus sobrinhos de 2, 3 e 5 anos.
Determine quantos chocolates recebeu cada um deles, sabendo que a
divisão foi diretamente proporcional à idade de cada sobrinho.

532
30

K




Valor a ser dividido

Soma das partes

10
30

K  3K 

Quantidade de  
chocolate recebida por 

cada sobrinho

chocolates 15K5

chocolates 9K3

            chocolates6 K2
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Três pessoas associaram-se em uma empresa. A primeira investiu um
capital inicial de R$ 12.000,00; a segunda, de R$ 10.000,00; e a terceira,
de R$ 6.000,00.

A sociedade teve lucro de R$ 140.000,00 no primeiro ano. Quanto deve
receber cada um dos sócios?

6.00010.00012.000
140.000

K




Valor a ser dividido

Soma das partes

5K 

Valor a ser recebido 
por cada sócio

30.000 R$K000.6

50.000 R$K000.10

            60.000 R$K000.12
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Os sócios de uma empresa decidem dividir o lucro de um determinado
período, pelos seus três gerentes, de modo que cada um receba uma
parte diretamente proporcional ao seu tempo de serviço.

Sabendo que o lucro que será dividido é de R$ 18.500,00 e que o tempo
de serviço de cada um deles é, respectivamente 5, 7 e 8 anos, o mais
antigo na empresa receberá:

A) R$ 4.625,00
B) R$ 5.125,00
C) R$ 6.475,00
D) R$ 7.400,00
E) R$ 9.250,00
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Dividir R$ 18.500,00 em partes diretamente proporcionais a 5, 7 e 8.

Regra Prática
5

7

8

x

x

x

 R$ 4.625,00

 R$ 6.475,00

 R$ 7.400,00
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(Enem-Modificada) Pedro ganhou R$ 360.000,00 em uma loteria federal
e resolveu dividir integralmente o prêmio entre os seus três filhos, Ana,
Renato e Carlos, de forma que cada um receba uma quantia que seja
diretamente proporcional às suas idades.

Sabendo que Ana tem 4 anos, Renato, 5 anos e Carlos, 15 anos, eles
receberão, respectivamente,

A) R$ 540.00,00; R$ 216.000,00 e R$ 90.000,00.
B) R$ 60.000,00; R$ 75.000,00 e R$ 225.000,00.
C) R$ 25.000,00; R$ 120.000,00 e R$ 215.000,00.
D) R$ 180.000,00; R$ 144.000,00 e R$ 36.000,00.
E) R$ 225.000,00; R$ 120.000,00 e R$ 60.000,00.
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