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Lista de Exercícios – Regra de Três Simples 
 
 

      1) 100m de arame são necessários para se fazer 300 cabides.     
Quantos metros de arame são necessário para se fazer 450 cabides ? 
 
  
     2) Dois homens levaram 30 dias para reformar uma sala. Em 
quantos dias 5 homens fariam o mesmo serviço ? 
 
 
      3) Um lote de remédio possui 42 unidades. Cada remédio é 
armazenado num recipiente cujo volume é de 25mL. O recipiente 
sofreu um aumento de volume para 75mL. Quantas unidades o novo 
lote terá sabendo que a quantidade total de mL nos dois lotes é o 
mesmo? 
 
     
     4)  Um carro vai da cidade A para B em 180 minutos e distância 
entre as duas é de 240km. Depois ele vai de B para C em 60 minutos. 
Qual a distância entre B e C já que a velocidade do carro de A para B 
e B para C é a mesma ? 
   
 
     5) Uma professora leva 3 dias para corrigir 90 provas. Quantos dias 
ela levaria para corrigir 210 provas ? 
     

 

     6) (ENEM, 2011) Muitas medidas podem ser tomadas em nossas 
casas visando à utilização racional de energia elétrica. Isso deve ser 
uma atitude diária de cidadania. Uma delas pode ser a redução do 
tempo no banho. Um chuveiro com potência de 4.800 kWh consome 
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4,8 kW por hora. Uma pessoa que toma dois banhos diariamente, de 
10 minutos cada, consumirá, em sete dias, quantos kW? 

a) 0,8 

b) 1,6 

c) 5,6 

d) 11,2 

e) 33,6 

 

 
7) (UFMG) Uma empresa tem 750 empregados e comprou marmitas 
individuais congeladas suficientes para o almoço deles durante 25 
dias. Se essa empresa tivesse mais 500 empregados, a quantidade de 
marmitas adquiridas seria suficiente para quantos dias?  
 
 

 

8) (VUNESP) Um lote de um mesmo livro será impresso em uma 
gráfica que possui várias máquinas impressoras iguais, de mesmo 
rendimento. Pelos cálculos efetuados, 6 dessas máquinas, 
trabalhando simultaneamente durante todo o expediente diário, 
poderão imprimir todo o lote em 12 dias. Entretanto, para imprimir todo 
o lote em 8 dias, nas mesmas condições operacionais, será 
necessário utilizar, das mesmas máquinas, mais: 

a) 2 unidades 

b) 3 unidades 

c) 4 unidades 

d) 5 unidades 

e) 6 unidades 
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9) (FGV) Em um determinado mapa, 5cm representam 15m. 

Nesse mesmo mapa, há uma praça quadrada com 15cm de lado. 

A área real dessa praça, em metros quadrados, é: 

 

 

10) (SESD-94) 30 operários deveriam fazer um serviço em 40 dias. 13 
dias após o início das obras, 15 operários deixaram o serviço. Em 
quantos dias ficará pronto o restante da obra? 

 

Resposta: 

1) 150m 

2) 12 dias 

3) 126 unidades 

4) 45km 

5) 7 dias 

6) D 

7) 15 dias 

8) B 

9) 2025m2 

10) 54 dias 


