
 
 

Fração 

 

Fração é uma forma de expressar uma quantidade sobre o todo. De início, dividimos o todo 

em n partes iguais e, em seguida, reunimos um número m dessas partes. 

A fração é representada por 
𝑚

𝑛
 em que n indica em quantas partes o todo foi dividido e m 

indica quantas são as partes de interesse. 

Exemplo: 
1

4
 = 0,25.  Neste caso, temos 1 parte de interesse nas 4 partes disponíveis, o que 

equivale a 0,25. 

Tipos de fração: 

Fração própria: É a fração cujo numerador é menor que o denominador. 

Exemplos: 
2

4
 , 

3

7
 , 

9

11
 , 

1

5
 .  

Fração imprópria: É a fração em que o numerador é maior que o denominador. 

Exemplos: 
4

2
 , 

3

2
 , 

9

4
 , 

7

3
 . 

Fração equivalente: São frações que representam a mesma quantidade. 

Exemplos: 
1

2
 , 

2

4
 , 

4

8
 , 

8

16
 . 

Operações com frações: 

Soma e subtração: 

Frações que têm os mesmos denominadores, basta somar ou subtrair os numeradores. 

Exemplos:  

 

 

 

 

 

Frações em que os denominadores são diferentes reduzem-se as frações a um mesmo 

denominador, utilizando mínimo múltiplo comum (M.M.C.). 

Exemplos:  
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Produto:  

  

Na multiplicação de frações, o numerador é o produto dos numeradores e o denominador 

é o produto dos denominadores.  

 

Exemplos:  

 

 

 

 

 

Divisão:  

 

Já na divisão de duas frações, obtém-se outra fração multiplicando a primeira fração pelo 

inverso da segunda. 

 

Exemplos:   

 

 

 

 

 

 

Agora é com Você! 
 

1- (IFRN 2016) - Durante 3 dias, a ONG “Amigos Peludos” promoveu uma campanha de resgate 

de animais abandonados. No primeiro dia, eles resgataram 25 animais e, a cada dia, esse grupo 

aumentou a quantidade de animais resgatados em 2/5 da quantidade do dia anterior. O total de 

animais resgatados, no terceiro dia, foi de  

a) 29.  

b) 39.  

c) 49.  

d) 59. 

 

2- (SARESP) Dados da Associação Brasileira dos Exportadores de Críticos mostram que 70%    do 

suco de laranja exportado pelo Brasil é comprado pela União Européia. Num dos gráficos abaixo, 

a parte cinza escuro indica o percentual referente às compras da União Européia. Esse gráfico é: 

 

a)                          b)                             c)                                   d) 

   
 

3- (IFRN – PROITEC - 2019). Durante a eleição americana, pesquisadores da Universidade de 

Indiana identificaram que, de 14 milhões de mensagens compartilhadas no Microblog twitter, 

cerca de um terço delas eram veiculadas por Bots. A quantidade de mensagens que não foram 

veiculadas por esses Bots, aproximadamente, foi  

a) 9,33 milhões.              



b) 7,66 milhões.            

c) 6,33 milhões.           

d) 4,66 milhões. 

4 – (IFAL 2017 Exame de seleção). Certo pai gasta mensalmente 25% do seu salário com 

alimentação e 2/3 do que lhe sobra com outras despesas necessárias, ficando ao final destes gastos, 

com R$ 600,00 reais, qual o salario desse pai de família? a)1200  

b)2400  

c)3000  

d)3600  

e)7200  

 

5- (IFRN 2019) Uma das orientações dadas por especialistas para a prevenção do cyberbullying é 

a observação dos limites de idade definidos para o uso de redes socias. Em uma pesquisa feita com 

450 alunos de uma escola, observou-se que 59 dos alunos da escola acessavam uma rede social 

com idade mínima maior que a sua idade e que, desses, 35 eram meninos. O número de meninos 

a acessar alguma rede social sem ter a idade mínima necessária é 

A) 100 meninos. 

B) 150 meninos. 

C) 200 meninos. 

D) 250 meninos. 

 

6- (IFPI 2018.2) A porcentagem que indicamos pelo símbolo %, representa a parte considerada de 

um total de 100 partes. Com base nessa informação, qual a porcentagem correspondente a 6/25 ? 

a) 6% 

b) 12% 

c) 20% 

d) 24% 

e) 25%  

 

7- (IFRN 2019) - Ao ler o Texto 1, onde Rita, de 46 anos, relata que sua filha Laura, de 13 anos, 

foi vítima de ofensas, um estudante de Matemática percebeu que a idade de Laura correspondeu a 

um quarto da idade da sua mãe quando Laura tinha 

A) 10 anos. 

B) 11 anos. 

C) 12 anos. 

D) 13 anos. 

 

8- (IFRJ 2018 Exame de seleção) As moradias precárias são acompanhadas pela ausência de 

infraestrutura. Para sanar as deficiências de uma região de 2400 Km², se faz necessária a expansão 

de alguns serviços públicos como distribuição de água para 3/16 da região, rede de esgoto para 2/8 

da região, energia elétrica para 1/6 da região, além da pavimentação de ruas do restante da região. 

A área da região correspondente à necessidade de pavimentação das ruas é de: 

A) 450 Km². 

B) 600 Km² 

C) 850 Km² 

D) 950 Km² 

 

9- (IFRN 2019) - Um pai preocupado com o cyberbullying em escolas e com o tempo de seu filho 

na internet resolve negociar a frequência com que ele acessará o mundo virtual. O pai estabeleceu 

que seu filho poderia utilizar a Internet dois quintos do tempo em que permanece estudando. Se o 

filho estuda 4 horas por dia no colégio, o tempo, em minutos, que deverá estudar em casa para que 

possa ficar na Internet por um período de duas horas é 

A) 60 minutos. 

B) 90 minutos. 



C) 120 minutos. 

D) 150 minutos. 

 

10- Quando colocou 46,2 litros de gasolina no tanque de seu carro, Márcio observou que o ponteiro 

do marcador, que antes indicava estar ocupado 1/5 da capacidade do tanque, passou a indicar 3/4. 

Nessas condições, calcule a capacidade total desse tanque. 

 

 

11- (IFRN 2019) - A jovem Laura, mencionada no Texto 1, passou a ter acompanhamento 

psicológico após as agressões sofridas na Internet. Considere que, para pagar os custos da terapia, 

a mãe e o pai da adolescente pagaram juntos um total de 300,00 reais mensais. Supondo que a 

razão entre a contribuição do pai e a contribuição da mãe é 4/11, o valor a mais, em reais, que a 

mãe de Laura paga, mensalmente, em relação ao pai, é de 

A) 120,00. 

B) 210,00. 

C) 280,00. 

D) 140,00. 

 

12- Em uma empresa, 1/3 dos funcionários têm idade menor que 30 anos, ¼ têm idade entre 30 e 

40 anos e 40 funcionários têm mais de 40 anos. 

a) Quantos funcionários tem a referida   empresa? 

b) Quantos deles têm pelo menos 30 anos? 

 

 

13- (IFRN 2018) - Um dos países que mais recebe refugiados na Europa é a Alemanha. Sabendo 

que ela cresceu 2,2% em 2016 e admitindo, conforme o Texto 1, que 𝟏/𝟑 desse crescimento se 

deveu aos refugiados inseridos na economia alemã, o crescimento percentual atribuído aos 

imigrantes, aproximadamente, é de 

a) 0,63%. 

b) 0,73%. 

c) 0,83%. 

d) 0,93%. 

 

14-  Uma secretária teve de atualizar o cadastro de fornecedores da empresa. No primeiro dia, ela 

conseguiu atualizar  1/7  da quantidade total de fornecedores. No segundo dia, atualizou dos 

restantes. Sabendo que ainda restaram 60 para ela atualizar, qual é a quantidade total de 

fornecedores? 

 

 

15- (IFRN 2019) - De acordo com o Texto 1, o percentual de crianças e adolescentes ofendidos na 

Internet cresce ano a ano, passando de 15% em 2014 para 20% em 2015 até chegar em 23% no 

ano de 2016. Considere que uma pesquisa foi feita em 2014 numa cidade A, em 2015 numa cidade 

B e, em 2016, numa cidade C, sempre com a mesma quantidade x de jovens. Considere também 

que os percentuais obtidos corresponderam aos resultados indicados no Texto 1, para cada ano. A 

expressão que representa o número total de crianças e adolescentes pesquisados nas três cidades 

que não sofreram, nesses três anos, agressões na Internet é 

A) 121𝑥/50. 

B) 127𝑥/20. 

C) 117𝑥/10. 

D) 157𝑥/50. 


