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REGRA DE TRES SIMPLES 
 

01.A produção diária de uma indústria é  de 12.000 peças para 

automóveis. Foram contratados  mais 200 operários e a 
produção diária passou para 20.000 peças. Qual era o número 
de operários que trabalhavam na produção da empresa antes 
dessa admissão?   R: 300  
 

02.De cada lote de 90 kg de café cru obtemos 78 kg de café 

torrado. Quantos quilogramas de café cru serão necessários 
para obtermos 624 kg de café torrado?  R: 720. 
 

03.Um carro consumiu 50 litros de álcool para percorrer 600 km. 

Determine o consumo desse mesmo carro, e m condições 
equivalentes, para que ele percorra 840 km.  R: 70 
 

04.O estoque de alimentos do restaurante de uma empresa é 

suficiente para alimentar 320 operários durante 22 dias. Após 4 
dias dessa previsão, são admitidos mais 40 operários. Quanto 
tempo ainda durará o estoque se a ração de cada operários não 
for diminuída? R: 16 
 

05.O preço de um artigo varia de modo inversamente 

proporcional à demanda. O artigo custa R$ 450,00 quando são 
fabricadas 200.000 unidades. Qual o preço para a fabricação de 
450.000 unidades?  R:   R$ 200,00 
 

06.Seis homens constroem uma casa em 90 dias. Quantos 

homens são necessários  para construir esta casa em 60 dias?  
R: 9 
 

07.  Numa indústria metalúrgica, a produção diária de um certo 

componente de motor é de   16.000 unidades. Foram admitidos 
mais 100 operários e a produção diária passou a ser de 20.000 
unidades. Qual era o número de operários que trabalhavam na 
produção da indústria antes dessa admissão ?    R: 400  
 

08. Se 8 máquinas gastam 6 dias de trabalho para fazer um 

aterro, quanto tempo levariam 12 máquinas iguais aquelas para 
realizarem mesmo aterro ? R: 4 dias 
 

09. Se 3 pintores levam 90 dias para pintar  uma casa, quanto 

tempo levariam 5 pintores, trabalhando tanto quanto os 
primeiros, para pintar uma casa igual ?   R: 54 dias. 
 

10. (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.  
 

11.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 

REGRA DE TRÊS COMPOSTA 
12. Um construtor utilizando 16 operários trabalhando 6 horas 

por dia constrói uma determinada obra em 180 dias. Quantos 
operários podem executar a mesma obra trabalhando 8 horas 
por dia no prazo de 120 dias? 
a) 23         b) 25        c) 28            d) 18         e) 20 
 

13. Se 20 homens trabalhando durante 15 dias constroem 500 

metros de um muro, quantos homens serão necessários para 
construir mais 1000 metros deste muro em 30 dias? 
a) 25       b) 27        c) 24            d) 22          e) 20 
 
14 (Enem) Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro 

um contrato de trabalho nos seguintes termos: a cooperativa 
forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas, em um regime de 
trabalho de 6 horas diárias, capazes de colher 20 hectares de 
milho por dia, ao custo de R$ 10,00 por trabalhador por dia de 
trabalho, e R$ 1.000,00 pelo aluguel diário de cada máquina. O 
fazendeiro argumentou que fecharia contrato se a cooperativa 
colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, com gasto inferior a 
R$ 25.000,00. Para atender às exigências do fazendeiro e 
supondo que o ritmo dos trabalhadores e das máquinas seja 
constante, a cooperativa deveria:  
a) manter sua proposta.           
b) oferecer 4 máquinas a mais.      
c) oferecer 6 trabalhadores a mais.  
d) aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias.  
e) reduzir em R$ 400,00 o valor do aluguel diário de uma 
máquina.  
 

15. (ENEM) Uma escola lançou uma campanha para seus 

alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não perecíveis 
para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos 
aceitaram a tarefa e nos primeiros 10 dias trabalharam 3 horas 
diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados com 
os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e 
passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias seguintes até o 
término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha 
se mantido constante, a quantidade de alimentos arrecadados 
ao final do prazo estipulado seria de: 
a) 920kg      b) 800kg     c) 720kg    d) 600kg    e) 570kg 
 

15. (ENEM) Pneus usados geralmente são descartados de 

forma inadequada, favorecendo a proliferação de insetos e 
roedores e provocando sérios problemas de saúde pública. 
Estima-se que no Brasil, a cada ano, sejam descartados 20 
milhões de pneus usados. Como uma alternativa para dar uma 
destinação final a estes pneus, a Petrobrás, em sua unidade de 
São Matheus do Sul, no Paraná, desenvolveu um processo de 
obtenção de combustível a partir da mistura dos pneus com 
xisto. Esse procedimento permite a partir de 1 tonelada de pneu, 
um rendimento de cerca de 530 Kg de óleo. Considerando que 
uma tonelada corresponde em média a 200 pneus, se todos os 
pneus descartados anualmente fossem utilizados no processo 
de obtenção de combustível pela mistura com xisto, seriam 
então produzidas: 
a) 5,3 mil toneladas de óleo                     
b) 53 mil toneladas de óleo          
c) 530 mil toneladas de óleo 
d) 5,3 milhões de toneladas de óleo         
e) 530 milhões de toneladas de óleo 
 
16. Se 10 carros consomem em 6 dias a quantidade de 1000 

litros de gasolina, quantos carros usaremos  para consumir 
somente 500 litros de gasolina no espaço de 2 dias?  
a) 15        b) 17        c) 18               d) 20                    e) 16 
 
17. Uma turma de 20 operários começa uma obra a 1º de março 

para terminá-la a 4 de abril (35dias), trabalhando 6 horas diárias. 
Ao término do dia 14, o proprietário lhes diz que precisa da obra 
terminada no dia 24 de março. Então, a partir do dia 15, coloca 
mais 8 operários e aumenta as horas diárias de trabalho, de 
modo que vê satisfeito seu desejo. Quantas horas diárias 
trabalharam os operários na segunda fase? 
a) 9h       b) 7h              c) 6h             d) 5h                  e) 3h 
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