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Divisão em partes diretamente proporcionais 
 
A: 1         2              4          8 
 
B: 2         4              8          16 
  
1) Dividir 70 em partes diretamente proporcionais a 2, 5 e 3. 
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2) Em um bazar trabalham dois funcionários, um há 4 anos e outro há 6 
anos. O dono do bazar resolveu gratificar esses  funcionários no fim do 
ano, dividindo entre eles a quantia de R$  600,00 em partes 
proporcionais ao tempo de serviço de cada um. A gratificação do 
funcionário mais antigo, em reais, foi de: 
(A) 360,00  
(B) 340,00  
(C) 250,00  
(D) 230,00  
(E) 120,00 
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3) Uma cidade tem ao todo 42 vereadores. A divisão do número de 
vereadores na Assembléia é proporcional ao número de votos obtidos 
por cada partido. Em uma eleição na referida cidade, concorreram 
apenas os partidos A, B e C. O quadro abaixo mostra o resultado da 
eleição. 
 
 
 
 
Quantos vereadores fez o partido B? 
(A) 6   (B) 8   (C) 12   (D) 18   (E) 24 
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4) João vai dividir R$24.000,00 com seus primos, em 3 partes diretamente 
proporcionais a 1, 2 e 3, respectivamente. Sabendo-se que o mais velho é 
o que receberá o maior valor, a parte deste corresponderá, em reais, a : 
(A) 12.000,00    
(B) 10.000,00    
(C) 8.000,00    
(D) 4.000,00    
(E) 3.000,00 
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5) Um professor planejou duas atividades para realizar com seus alunos 
ao longo de 2 horas ininterruptas, com os tempos, para cada atividade, 
proporcionais a 2 e 3. Assim, a atividade mais demorada deverá durar: 
(A) 48min 
(B) 54min 
(C) 1h 12min 
(D) 1h 36min 
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6) Valdete deu R$ 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 
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7) Antônio era viúvo e tinha três filhos: um com 13 anos, outro com 14 
anos e, o mais velho, com 18 anos. Um dia, Antônio chamou seus filhos e 
disse que tinha feito seu testamento deixando para eles a quantia que 
tinha acumulado na caderneta de poupança. “Quando eu morrer”, disse 
ele, “o montante deverá ser dividido em partes diretamente 
proporcionais às idades de vocês no dia de minha morte”. 
Antônio morreu cinco anos depois desse dia e, na caderneta de 
poupança, havia exatos R$ 450.000,00. A quantia que o filho mais velho 
recebeu foi: 
a) R$ 142.500,00   b) R$ 154.000,00   c) R$ 165.500,00                              
d) R$ 168.000,00   e) R$ 172.500,00 
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8) N formulários de cadastramento de domicílios foram distribuídos entre 
três agentes de saúde, em partes diretamente proporcionais a 2, 3 e 4. O 
agente que recebeu o maior número de formulários ficou com 32. O 
valor de N é igual a: 
A) 72    
B) 81    
C) 78    
D) 85  


