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1) Dois técnicos judiciários foram incumbidos de catalogar alguns 
documentos, que dividiram entre si em partes inversamente 
proporcionais aos seus respectivos tempos de serviço no cartório 
da seção onde trabalham. Se o que trabalha há 12 anos deverá 
catalogar 36 documentos e o outro trabalha há 9 anos, então o 
total de documentos que ambos deverão catalogar é 
(A) 76    
(B) 84    
(C) 88    
(D) 94    
(E) 96 
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2) Certo dia, três funcionários da Companhia do Metropolitano de 
São Paulo foram incumbidos de distribuir folhetos informativos 
contendo orientações aos usuários dos trens. Para executar tal 
tarefa, eles dividiram o total de folhetos entre si, em partes 
inversamente proporcionais aos seus respectivos tempos de 
serviço no Metrô: 2 anos, 9 anos e 12 anos. Se o que trabalha há 
9 anos ficou com 288 folhetos, a soma das quantidades com que 
os outros dois ficaram foi 
(A) 448    
(B) 630    
(C) 954    
(D) 1 512    
(E) 1 640 
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3) Certo mês, o dono de uma empresa concedeu a dois de seus 
funcionários uma gratificação no valor de R$ 320,00. Essa 
quantia foi dividida entre eles, em partes que eram diretamente 
proporcionais aos respectivos números de horas de plantões que 
cumpriram no mês e, ao mesmo tempo, inversamente 
proporcionais às suas respectivas idades. Se um dos funcionários 
tinha 36 anos e cumpriu 24 horas de plantões e, o outro, de 45 
anos, cumpriu 18 horas, coube ao mais jovem receber 
(A) R$ 300,00 
(B) R$ 120,00 
(C) R$ 210,00 
(D) R$ 200,00 
(E) R$ 400,00 
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4) Foi repartida uma herança de R$460.000,00 entre tres 
pessoas na razão direta do numero de filhos e na razão inversa 
das idades de cada uma delas. As três pessoas tem, 
respectivamente, 2,4 e 5 filhos e as idades respectivamente são 
24, 32 e 45 anos , o maior valor foi de :  
a) 120mil  
b) 140mil  
c) 160mil  
d) 180mil  
e) 200mil 
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5) 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. 
 
 
 
 
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 serviço no Tribunal. Se 
João digitou 27 laudas, o total de laudas do processo era 
(A) 40   (B) 41   (C) 42   (D) 43   (E) 4 
 
 

Idade 

(em anos) 

Tempo de Serviço 

(em anos) 

João 36 8 

Maria 30 12 
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