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Proporcionalidade Directa 
 

      (1.1) Quantos gramas de açúcar são precisos por pessoa?    

     (1.2) Quantos gramas de manteiga são necessários para fazer 

     um bolo para 12 pessoas? 

     (1.3) Copie a tabela e complete-a: 

INGREDIENTES 4 PESSOAS 8 PESSOAS 2 PESSOAS 

Manteiga 180 g   
Açúcar 120 g   
Farinha 200 g   

Ovos 4   
Repare que, para fazer a tarte, são necessários 200 g de farinha para 4 pessoas e 100 g para 2 

pessoas. 

Podemos então escrever: 50
2

100
4

200
  

A proporção de ingredientes varia consoante ampliamos ou reduzimos a nossa receita. 

Por este facto, dizemos que: 

 Os ingredientes são directamente proporcionais ao número de pessoas. 

(1.4) Copie e complete: Se 200 corresponde a 4, então ________ corresponde a 8. 

Então dizemos que: 200 e 4 são dois valores correspondentes.  

(1.5) Copie e completa: 50
6

300
5421

50


........................
 

Se calcularmos o quociente (razão) entre dois valores correspondentes obtemos sempre o mesmo 

resultado. Esta razão constante tem o nome de constante de proporcionalidade. 

(1.6) Qual a constante de proporcionalidade no caso da farinha? 

(1.7) Qual a constante de proporcionalidade no caso do açúcar?  

Só existe proporcionalidade directa entre duas grandezas quando elas aumentam (ou diminuem) 

na mesma proporção, ou seja, se uma duplica a outra duplica, se uma se reduz a metade a outra 

reduz-se a metade... 
 

(2) Nas tabelas abaixo estão indicadas duas grandezas x  e y . Verifique se existe 

proporcionalidade directa entre as grandezas x  e y . 

Tabela 1   

x  3 5 7 
y  9 15 21 

 

Tabela 2 

x  1 2 3 
y  1 8 27 

 

Receita: Tarte para 4 pessoas

   

Ingredientes: 

200 g de farinha 

180 g de manteiga 

120 g de açúca4 ovos 



(3) Determine os valores das letras da tabela, sabendo que os pares de valores correspondentes são 

directamente proporcionais. 

x  4 12 b 
y  a 9 6 

 

(4) Quais das seguintes frases são exemplo de proporcionalidade directa? 

(4.1) 2 bilhetes de autocarro custam 3,5 €; um bloco de 8 bilhetes custa 12 €. 

(4.2) Uma videocassete custa 2,5 €; 10 videocassetes custam 25 €. 

(4.3) Um bilhete de cinema custa 3,7 €; sete bilhetes custam 25,9 €. 

(4.4) O preço de uma revista é 3 €; a assinatura anual de 4 números é de 10 €. 

 
A Proporcionalidade Directa e os Gráficos 

 

Para construir um gráfico cartesiano começa-se por se desenhar um referencial cartesiano no qual 

se marcam os pontos referentes aos pares de valores correspondentes. 

Se se verificar que todos os pontos estão situados sobre uma mesma recta e que esta passa pela 

origem do referencial então estamos perante uma representação gráfica de duas grandezas 

directamente proporcionais. 

(5) Na tabela anexa estão relacionados o tempo (t) gasto a encher uma banheira e o número de 

decalitros (volume - V) de água entrados na banheira em diferentes momentos. 

Tempo (t) 2 3 4 5 

Volume (V) 6 9 15 18 
(5.1) Represente no referencial cartesiano os pontos correspondentes a cada par de valores 

 da tabela.  

Volume 
            (decalitros) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
   Tempo (minutos) 

(5.2) Averigua se as duas grandezas são ou não directamente proporcionais. Justifica a tua 

 resposta. 

 

(6) Quais das seguintes representações gráficas são de proporcionalidade directa? 

  

 

BOM TRABALHO! 

A B C D 


