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FICHA DE TRABALHO  

(Proporcionalidade Direta, Razão, Proporção, Escalas e 

Percentagens)  
 

 

1. Observa o quadro que se refere ao consumo de um carro, segundo a distância 

percorrida. 

Quantidade de gasóleo (l) 8 24 40 

Distância (Km) 100 300 500 

 

a) Verifica que é constante o quociente entre cada valor de Km percorridos com 

o correspondente valor da quantidade de gasóleo utilizado. 

b) Qual a constante de proporcionalidade? O que representa? 

 

 

2. Observa o quadro. 

Lado de um polígono 

regular (cm) 
1,5 2 3,5 5 

Perímetro do 

polígono (cm) 
9 12 21 30 

 

a) Verifica que é constante o quociente entre cada valor do perímetro e o 

correspondente valor do lado do polígono. 

b) Qual a constante de proporcionalidade? O que representa? 

c) Classifica o polígono quanto ao número de lados. 

 

3. Observa: 

Número de DVD 2 5 7 8 

Custo (€) 36 90 126 144 

 

a) Verifica que o custo é diretamente proporcional ao número de DVD. 

b) Qual a constante de proporcionalidade? O que representa? 

c) Quanto custam 10 DVD daqueles? 

Agrupamento de Escolas Agualva Mira Sintra 

Escola Básica D. Domingos Jardo 
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4. Observa: 

Lado do polígono (cm) 1 2 3 

Perímetro do polígono (cm) 4 8 12 

 

Lado do polígono (cm) 1 2 3 

Área do polígono (cm) 1 4 9 

 

Uma das tabelas A ou B refere-se a grandezas diretamente proporcionais.  

a) Qual é essa tabela? 

b) Nessa situação qual é a constante de proporcionalidade? O que representa? 

 

5. O Jaime viu à porta da florista o seguinte cartaz: 

a) O preço é diretamente proporcional ao número de rosas? 

Justifica a resposta. 

 

6. Completa a tabela sabendo que as grandezas referidas são diretamente 

proporcionais. 

Duração do voo (min) 15 20  

Distância percorrida (Km)  300 450 

 

a) Qual a constante de proporcionalidade? O que significa? 

b) Que distância percorria o avião numa hora? 

 

7. Os 1500 litros de azeite produzidos no Lagar Oliva estão contidos em 2400 

garrafas. 

a) Quantas destas garrafas seriam necessárias para engarrafar 4000 litros de 

azeite? 

 

8. O Tiago tem 9 anos e o pai tem 36. 

a) Quando a idade do Tiago for o dobro da que tem agora, que idade terá o 

pai? 

b) Podes dizer que esta situação é de proporcionalidade direta? Justifica a tua 

resposta.  
 

A

) 

B 

6 rosas – 12€ 
12 rosas – 18€ 
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9. A tabela mostra os presos, à nascença de um adulto, de 

três animais de um jardim zoológico.  

a) Calcula a razão entre o peso em adulto e o peso à 

nascença, para cada um dos animais. 

b) Para qual deles é maior a razão que calculaste? 

 

10. Completa de modo a obteres uma proporção. 

a) 
5

4

10
                     b) 

812

6
                         c) 

2

48,1
  

11. Com os números 3, 5, 9 e 15 escreve uma proporção em que 5 seja um meio e 3 

um consequente. 

 

12.  Completa sabendo que são quadros de proporcionalidade direta. 

Número de 

garrafas 
2  8 

 Peso 

(kg) 
3 5  

Número de 

copos 
6 15  

 Custo 

(€) 
3,6  8,4 

 

13. O Pedro é mais velho do que a Ana e a razão entre as suas idades é 
3

5
. Poderás 

afirmar que a Ana tem 3 anos e o Pedro tem 5? Justifica dando um exemplo. 

 

14. Na corrida que se vai organizar na escola do Tomás pretende-se que a razão 

entre o número de raparigas e o número de rapazes seja 
4

3
. 

a) Se a corrida participarem 12 raparigas quantos rapazes participam? 

b) Se participarem 20 rapazes, quantas serão as raparigas? 

 

15. Observa: 

 

 

 

a) Regista os dados na tabela.  

Peso (kg)   

Custo (€)   

 

b) Quanto pagou a Olga? 

 

Animal  
 

Urso 
Macaco 

Peso à 
nascença 

0,4 kg 
2 kg 

 

Peso em 
adulto 
500 kg 
60 kg 

 

Pedro 
Comprei 3kg de 
laranjas paguei 

3,30€ 
 

Olga 
Mas eu tive de 
comprar 5Kg 
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16. A Adelina faz um bolo de chocolate que leva 8 ovos e 100g de chocolate. 

a) De quantos ovos precisa se só tiver 75g de chocolate? 

b) Que quantidade de chocolate deve utilizar se precisar de fazer o bolo com 10 

ovos? 

 

17. Distribuiu-se uma determinada quantia por dois irmãos na razão de 2 : 3. O que 

recebeu menos ficou com 20€. Qual era o valor da quantia? 

18. Para obter tinta com uma determinada tonalidade de cor de laranja juntaram-se 

3 litros de tinta vermelha e 4 litros de tinta amarela.  

Quantos litros de tinta vermelha se deve juntar a 6 litros de tinta amarela para 

obter uma mistura com a mesma tonalidade? 

19. Uma máquina, que trabalha sempre ao mesmo ritmo, demora 5 minutos a encher, 

com leite, 13 pacotes iguais. 

Quanto tempo demorará essa máquina a encher 780 pacotes iguais? Apresenta 

o resultado em horas. 

20.  Para fazer compota de pera, a Tina junta, normalmente, 4,5 kg de açúcar por 

cada kg de pera. A Tina tem 8 peras. Que quantidade de açúcar vai precisar? 

21. A Filipa comprou 8 rifas por 12€. Ficou com seis e vendeu duas à Luísa, pelo 

mesmo preço que comprou. Quanto pagou a Luísa pelas duas rifas? 

22. Num galinheiro obtêm‐se 8 ovos por cada 10 galinhas. Quantas galinhas são 

necessárias para se obterem 60 ovos? 

23. O João, que vive em Arcozelo da Serra, vai dar um passeio com os pais até Aveiro. 

Pegou no mapa e verificou com a sua régua que a distância em linha reta entre 

a sua terra e Aveiro era 6 cm. Sabendo que a escala do mapa era de 1:2000000, 

calcula a distância em km entre as duas localidades. 

24. Num mapa, a medida entre duas cidades é de 2 cm. Sabendo que a escala do 

mapa é de 1:2500000, calcula a distância entre as duas cidades. 

25. Num mapa, a distância entre duas localidades é de 3,5cm, sabendo que a 

distância real entre essas localidades é de 56km, indica a escala do mapa. 

26. Indica a escala da seguinte planta de uma casa, sabendo que na 

realidade, o seu comprimento é 12 metros, e na figura é 8 cm.  
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27. Considera a figura ao lado. Sabendo que a 2 cm no desenho correspondem 4 m 

na realidade, determina:  

a) A escala da figura;  

b) A distância real, em metros, do Bobby 

ao Tareco. 

 

28. Uma fábrica faz modelos de automóveis em miniatura utilizando uma escala de 

1 cm para 18 cm. 

a) Uma miniatura de um carro tem 12 cm de comprimento. Qual é o 

comprimento real do carro? 

b) Uma carrinha tem 2,70 m de comprimento e vai ser reproduzida em miniatura. 

Qual deve ser o comprimento da miniatura? 

 

29. A distância entre o futuro novo aeroporto de Lisboa, em Alcochete, e a cidade de 

Lisboa é de 30 km. Sabendo que num determinado mapa a distância entre estas 

duas localidades é de 6 cm, qual é a escala utilizada no mapa? 

 

30. Um mapa de estrada está feito à escala de 1 : 300 000. Quantos centímetros no 

mapa correspondem a 9 quilómetros? 

 

31. . Na planta de um apartamento está marcada a escala 
90

1
. O terraço nele 

representado mede 5cm de comprimento por 3cm de largura. Quais são as suas 

dimensões reais? 

 

32. Transforma as frações em percentagens: 

a) 
5

1
                        b) 

2

1
                 c) 

5

2
                d) 

20

7
 

 

33. Calcula:     

a) 25% de 5,4                   b)  50% de 26              c) 37% de 800 

 

34. Na eleição para delegado de turma, o José obteve 27 dos 30 votos. Com que 

percentagem de votos foi eleito o José? 
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35. Na biblioteca de uma escola há 1900 livros. 60% são livros científicos, 35€ são 

romances e os restantes são banda desenhada. Quantos livros de banda 

desenhada existem na biblioteca? 

 

36. Uma bicicleta custa 200€. N época dos saldos tem um desconto de 15%. Qual o 

preço da bicicleta depois do desconto? 

 

37. A turma da Ana tem 30 alunos. Num teste de Ciências 12 alunos tiveram negativa. 

Qual a percentagem de alunos que tiveram negativa? 

 

38. Observa o gráfico: 

a) Que percentagem do dia passou a Joana a dormir? 

b) Quantas horas esteve nas aulas? 

c) Quanto tempo estudou? 

d) Qual é o ângulo do setor correspondente às aulas? 

 

 

39. Na época dos saldos, a Liliana foi comprar um casaco que custava 120 euros, mas 

tinha 15% de    desconto. Quanto pagou a Liliana pelo casaco?   

 

40. Uma televisão custa 1080 € mais 20% de IVA. Quanto custa a televisão? 

 

41. O Joaquim comprou, em saldos, uma camisola representada na figura. 

Calcula a percentagem de desconto que o Joaquim obteve.  

 

 

 

42. Se uma camisa custava 20 euros e tem 20% de desconto, qual é o seu novo preço? 

 

43. O Pedro pagou € 18,75 por um bilhete de comboio, tendo beneficiado do 

desconto de 25% do cartão jovem. Qual é o preço do bilhete sem desconto? 

 

44. Em Dezembro choveu 90% dos dias. Quantos dias choveu? 

 

45. Observe a informação ao lado. Qual é a percentagem do desconto? 

 

46. Observe a figura. O pai do Sebastião comprou um relógio 

marcado por 80 euros. Qual o desconto que obteve?  


