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1) Se 4 operários fazem certa obra em 15 dias em quantos dias 
20 operários com a mesma eficiência dos primeiros fariam a 
mesma obra?
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3) Uma equipe de 5 funcionários gastaram 12 dias para realizar 
certo trabalho. Considerando a mesma proporção, quantos dias 
levarão 30 funcionários para realizar o mesmo trabalho?
a) 12,5
b) 4
c) 10
d) 2
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4) Um carro com velocidade de 80 km/h gasta 48 min para ir de 
uma cidade A para uma cidade B. Se diminuir sua velocidade em 
20 km/h quanto tempo levará outro carro, para ir de A até B? 
a) 68 minutos
b) 66 minutos
c) 64 minutos
d) 65 minutos
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5) Se 30 tratores levaram 6 dias para realizar uma tarefa, 
quantos tratores fariam a mesma tarefa em 4 dias?
(A) 20 tratores
(B) 45 tratores
(C) 35 tratores
(D) 25 tratores
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6) Três torneiras, com vazões iguais e constantes, enchem 
totalmente uma caixa d’água em 45 minutos. Para acelerar esse 
processo, duas novas torneiras, iguais às primeiras, foram 
instaladas. Assim, o tempo gasto para encher essa caixa d’água 
foi reduzido em
(A) 18 min.
(B) 20 min.
(C) 22 min.
(D) 25 min.
(E) 28 min.



Regra de Três

7) Um pessoa realiza um trabalho em 9 dias. Uma outra pessoa 
que é 50% mais eficiente que a primeira realizará o mesmo
trabalho em:
A) 7 dias   
B) 6 dias   
C) 5 dias   
D) 4 dias   
E) 3 dias
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8) Um engenheiro diz que pode terminar um certo trabalho em 3
dias se dispuser de um certo número de operários. Entretanto,
com mais 3 operários, o trabalho pode ser feito em 2 dias.
Quantos dias seriam necessários para que um único operário
fizesse sozinho esse trabalho:
a) 2
b) 12
c) 18
d) 4
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9) Um grupo de trinta e dois militares parte para um 
acampamento com viveres suficientes para doze dias. Após seis 
dias de acampamento, chegam mais dezesseis militares para se 
juntar ao grupo. Para quanto tempo mais durarão os 
mantimentos desse novo grupo:
a) 8 dias
b) 4 dias
c) 5 dias
d) 6 dias
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10) Um automóvel gasta 10 litros de combustível para percorrer 
65 km. Num percurso de 910 km a quantidade consumida, em 
litros de combustível, será de:
a) 1,4 
b) 14 
c) 140 
d) 240 
e) 1400
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11) Oito caminhões pipa de mesma capacidade foram 
contratados para encher completamente 12 reservatórios de 
água de um condomínio, também com capacidades iguais. Como 
2 caminhões quebraram antes de chegar ao seu destino, os que 
restaram encheram completamente
(A) 4 reservatórios.
(B) 5 reservatórios.
(C) 7 reservatórios.
(D) 8 reservatórios.
(E) 9 reservatórios.
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12) Uma família com 5 pessoas consome, em 6 dias, 7 kg de 
peixe. Supondo que todas as pessoas consumam a mesma 
quantidade diária e que duas pessoas estarão ausentes por um 
longo período, então o número de dias que as demais pessoas 
poderão se alimentar com estes 7 kg de peixe será
(A) 9.
(B) 10.
(C) 11.
(D) 12.
(E) 13.


