
                 Curso Preparandos – Material Complementar  
                Matemática ENEM – REGRA DE TRÊS SIMPLES 

1. Em uma hora, 4 máquinas produzem 1200 
parafusos. Nesse mesmo tempo, 3 máquinas 
produzirão quantos parafusos? 
a) 800 
b) 900                     
c) 1000                          
d) 1100                         
e) 1600 
 
2. Uma torneira despeja 18 litros de água em 9 
minutos. Em 2 horas e 15 minutos despejará: 
a) 300                              
b) 270                    
c) 240                            
d) 220                            
e) 200 
 
3. (Enem) A rampa de um hospital tem na sua parte 
mais elevada uma altura de 2,2 metros. Um 
paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que 
se deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 
0,8m. A distância em metros que o paciente ainda 
deve caminhar para atingir o ponto mais alto da 
rampa é: 
a) 1,16m                         
b) 3,0m                         
c) 5,4m                      
d) 5,6m                      
e) 7,04m 
 
4. (ENEM) Um comerciante contratou um novo 
funcionário para cuidar das vendas. Combinou 
pagar a essa R$120 por semana, desde que vendas 
se mantivessem em torno dos R$600 semanais e, 
como um estímulo, também propôs que na semana 
na qual ele vendesse R$ 1200, ele receberia R$200, 
em vez de R$120. Ao término da primeira semana, 
esse novo funcionário conseguiu aumentar as 
vendas para R$990 e foi pedir ao patrão um 
aumento proporcional ao que conseguiu aumentar 
nas vendas. O patrão concordou e, após fazer 
algumas contas, pagou ao funcionário a quantia de: 
a) R$160                          
b) R$165                      
c) R$172                   
d) R$180                 
e) R$198 
 
5. Uma universidade tem um professor para cada 6 
alunos e 3 funcionários para cada 10 professores. 
Determine o número de alunos por funcionários 
a) 60    b) 50     c) 30       d) 20        e) 10 
 
6. Uma ruela de 50m de comprimento e 8m de 
largura foi pavimentada com vinte mil 
paralelepípedos. Quantos paralelepípedos seriam 

necessários para pavimentar outra rua com o dobro 
de comprimento e cuja largura é igual a 3/4 da 
largura da rua anterior? 
a) 30000                         
b) 5000                        
c) 10000                            
d) 1000                     
e) 25000 
 
7. (UFMG) Ao reformar-se o assoalho de uma sala, 
suas 49 tábuas corridas foram substituídas por 
tacos. As tábuas medem 3m de comprimento por 
15cm de largura e os tacos 20cm por 7,5cm. O 
número de tacos necessários para essa substituição 
foi: 
a) 1.029                         
b) 1.050                      
c) 1.470                               
d) 1.500                      
e) 1.874 
 
8. (UFMG) Um relógio atrasa 1 minuto e 15 
segundos a cada hora. No final de um dia ele 
atrasará: 
a) 24 min  b) 30 min   c) 32 min  d) 36 min e) 50 min 
 
9. Se uma vela de 36cm de altura, diminui 1,8mm 
por minuto, quanto tempo levará para se consumir? 
a) 2 horas                      
b) 3 horas                   
c) 2h36min                  
d) 3h20min                        
e) 3h18min 
 
10. Uma guarnição de 1.300 homens tem víveres 
para 4 meses. Se desejarmos que os víveres durem 
mais 10 dias, quantos homens serão dispensados? 
a) 200                           
b) 300                             
c) 180                      
d) 150                               
e) 100 
 

 
Respostas: 1) B; 2) B; 3) D; 4) C; 5) D; 6) A; 
7) C; 8) B; 9) D; 10) E;  
 

 


