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Regra de Três  

Regra de três são exercícios que envolvem 

comparação entre grandezas, entre as quais, 

uma delas (grandeza principal) possui o termo 

desconhecido X. A regra de três pode ser 

simples ou composta:  

 

a) Simples: Quando nos exercícios figuram 

apenas duas grandezas.  

b) Composta: Quando figuram mais de duas 

grandezas diferentes.  



Método de solução para a regra de três  

simples e composta  

a) Identificar cada grandeza e os seus valores, 

representando os dados das grandezas de mesma 

espécie em uma mesma coluna.  

 

b) Comparar, separadamente, cada grandeza do exercício, 

com a principal, que possui o valor x, estabelecendo:  

D, se forem diretamente proporcionais; I, se forem 

inversamente proporcionais.  

 

c) Formar uma proporção: De um lado da igualdade, isolar 

a razão da grandeza principal, do outro lado, multiplicar as 

razões dos valores das demais grandezas, invertendo, 

previamente, as que forem inversamente proporcionais.  



Resolução de questões da Lista 3 de  

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;  





1) (EQUIPE PREPARANDOS) Uma gravura de 

forma retangular, medindo 20 cm de largura por 

35 cm de comprimento, deve ser ampliada para 

1,2 m de largura. O comprimento 

correspondente será: 

a) 0, 685m 

b) 1,35 m 

c) 2,1 m 

d) 6,85 m 

e) 18 m 



2) (EQUIPE PREPARANDOS) Uma máquina varredeira 

limpa uma área de 5.100 m2 em 3 horas de trabalho. Nas 

mesmas condições, em quanto tempo limpará uma área 

de 11.900m2 ? 

a) 7 horas 

b) 5 horas 

c) 9 horas 

d) 4 horas 

e) 6h 30min 



3) (EQUIPE PREPARANDOS) Num 

acampamento avançado, 30 soldados 

dispõem de víveres para 60 dias. Se mais 90 

soldados chegam ao acampamento, então, 

por quanto tempo o acampamento estará 

abastecido? 



4) (EQUIPE PREPARANDOS) Um alfaiate pagou 

R$ 960,00 por uma peça de fazenda e R$ 768,00 

por outra de mesma qualidade. Qual o 

comprimento de cada uma das peças, sabendo-

se que a primeira tem 12m a mais do que a 

segunda? 



5) (EQUIPE PREPARANDOS) De duas fontes, a primeira 

jorra 18 litros por hora e a segunda 80 litros. Qual é o 

tempo necessário para a segunda jorrar a mesma 

quantidade de água que a primeira jorra em 25 minutos? 



6) (FAAP) Uma impressora a laser, funcionando 

6 horas por dia, durante 30 dias, produz      

150.000 impressões. Em quantos dias 3 dessas 

mesmas impressoras, funcionando 8 horas por 

dia, produzirão 100 000 impressões? 

a) 20     b) 15     c) 12     d) 10    e) 5 



7) (PUCCAMP) Sabe-se que 5 máquinas, todas de igual 

eficiência, são capazes de produzir 500 peças em 5 

dias, se operarem 5 horas por dia. Se 10 máquinas 

iguais às primeiras operassem 10 horas por dia, durante 

10 dias, o número de peças produzidas seria de: 

a) 1.000 

b) 2.000 

c) 4.000 

d) 5.000 

e) 8.000 



8) (EQUIPE PREPARANDOS) Empregaram-se 

27,4 kg de lã para fabricar 24 m de tecido de 60 

cm de largura. Qual será o comprimento do 

tecido que se poderia fabricar com 3,425 

toneladas de lã para se obter uma largura de 

0,90 m? 



9) (EQUIPE PREPARANDOS) Uma destilaria 

abastece 35 bares, dando a cada um deles 12 

litros por dia, durante 30 dias. Se os bares 

fossem 20 e se cada um deles recebesse 15 

litros, durante quantos dias a destilaria poderia 

abastecê-los? 



10) (EQUIPE PREPARANDOS) Uma família 

composta de 6 pessoas consome, em 2 dias, 

3kg de pão. Quantos quilos serão necessários 

para alimentá-los  durante 5 dias, estando 

ausentes 2 pessoas? 

a) 3     b) 2      c) 4     d) 6     e) 5 


