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Regra de Três 

1) 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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2) 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. 



Regra de Três 

3) 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. 
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4) Em 12 horas de funcionamento, três torneiras, operando com vazões 
iguais e constantes, despejam 4500 litros de água em um reservatório. 
Fechando-se uma das torneiras, o tempo necessário para que as outras 
duas despejem mais 3 500 litros de água nesse reservatório será, em 
horas, igual a 
(A) 10. 
(B) 11. 
(C) 12. 
(D) 13. 
(E) 14. 
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5) Para armar um circo, 50 homens levam 2 dias, trabalhando 9 horas por 
dia. Com a dispensa de 20 homens, em quantos dias o circo será 
armado, trabalhando-se 10 horas por dia? 
a) 7 dias  
b) 6 dias  
c) 5 dias  
d) 4 dias  
e) 3 dias 
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6) Considere que em uma indústria todos os seus operários trabalham 
com desempenhos iguais e constantes. Sabe-se que 24 desses operários, 
trabalhando 6 horas por dia, durante 10 dias, conseguem realizar 75% de 
uma determinada tarefa. O número de operários que conseguirão 
realizar toda a tarefa em 15 dias, trabalhando 8 horas por dia, é igual a 
(A) 12.     
(B) 15.    
(C) 16.    
(D) 18.      
(E) 20. 
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7) Em uma agência bancária, dois caixas atendem em média seis clientes 
em 10 minutos. Considere que, nesta agência, todos os caixas trabalham 
com a mesma eficiência e que a média citada sempre é mantida. Assim, 
o tempo médio necessário para que cinco caixas atendam 45 clientes é 
de: 
a) 45 minutos;    
b) 30 minutos;    
c) 20 minutos;    
d) 15 minutos; 
e) 10 minutos. 
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8) Numa editora, 8 digitadores, trabalhando 6 horas por dia, digitaram 
3/5 de um determinado livro em 15 dias. Então, 2 desses digitadores 
foram deslocados para um outro serviço, e os restantes passaram a 
trabalhar apenas 5 horas por dia na digitação desse livro. Mantendo-se a 
mesma produtividade, para completar a digitação do referido livro, após 
o deslocamento dos 2 digitadores, a equipe remanescente terá de 
trabalhar ainda 
(A) 18 dias. 
(B) 16 dias. 
(C) 15 dias. 
(D) 14 dias. 
(E) 12 dias. 


