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Resolva os exercícios a seguir: 
 
1) Regra de três simples e composta 
a) Certa fábrica produzia diariamente 8 000 doces. Depois de contratar 20 funcionários, e manter o mesmo ritmo de 
trabalho, a produção passou para 13 000 doces por dia. Qual era o número de funcionários dessa fábrica antes das 
contratações? Resposta: 32 
 
b) Anita imaginou que levaria 12 minutos para terminar a sua viagem, enquanto dirigia à velocidade constante de    
80 km/h, numa certa rodovia. Para sua surpresa, levou 15 minutos. Com qual velocidade constante essa previsão 
teria se realizado? Resposta: 100  
 
c) Certa quantidade de ração é suficiente para alimentar 3 cães por 16 dias. Durante quantos dias essa mesma 
quantidade de ração pode alimentar 2 desses cães? Resposta: 24 
 
d) Rodolfo estimou que o tempo que levaria para realizar certa viagem de automóvel, a uma velocidade média de    
60 km/h, seria de 3h20min. Sabendo que, nessa velocidade, Rodolfo realizou a viagem em 4h10min, determine qual 
deveria ser a velocidade média para que ele acertasse a estimativa de tempo. Resposta: 48 
 
e) Para alimentar 15 vacas durante 11 dias são necessários 2200kg de milho. Retirando-se 7 vacas, em quanto 
tempo serão consumidos 1280kg? Resposta: 12 
 
f) Um livro possui 180 páginas, cada uma com 50 linhas e cada linha com 60 letras. Quantas linhas teriam em cada 
página, se cada linha tivesse 40 letras e o livro tivesse 150 páginas? Resposta: 90 
 
g) Um fabricante de queijo gasta 60 litros de leite para fazer 18 queijos de 2,5kg cada um. Quantos queijos de 2kg ele 
faz com 80 litros de leite? Resposta: 30 
 
h) Uma olaria produz 1470 tijolos em 7 dias, trabalhando 3 horas por dia. Quantos tijolos produzirá em 10 dias, 
trabalhando 8 horas por dia? Resposta: 5600 
 
i) Numa fábrica , 12 operários trabalhando 8 horas por dia conseguem fazer 864 caixas de papelão. Quantas caixas 
serão feitas por 15 operários que trabalhem 10 horas por dia? Resposta: 1350 
 
j) Um ciclista percorre 150 km em 4 dias, pedalando 3 horas por dia. Em quantos dias faria uma viagem de 400 km, 
pedalando 4 horas por dia? Resposta: 8 
 
k) Um a família de 6 pessoas consome em 2 dias 3 kg de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la 
durante 5 dias estando ausentes 2 pessoas? Resposta: 5 
 
l) Sabe-se que 4 máquinas , operando 4 horas por dia, durante 4 dias, produzem 4 toneladas de certo produto. 
Quantas toneladas do mesmo produto seriam produzidas por 6 máquinas daquele tipo, operando 6 horas por dia, 
durante 6 dias? Resposta: 13,5 
 
m) Na construção de uma escola foram gastos 15 caminhões de 4 metros cúbicos de areia. Quantos caminhões de   
6 metros cúbicos de areia seriam necessários para fazer o mesmo trabalho? Resposta: 10 
 
n) Um a família de 6 pessoas consome em 2 dias 3 kg de pão. Quantos quilos serão necessários para alimentá-la 
durante 5 dias estando ausentes 2 pessoas? Resposta: 5 
  



2) Uma enquete, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles acreditavam que as atividades 
humanas provocam o aquecimento global. Eram três alternativas possíveis e 280 internautas responderam à 
enquete, como mostra o gráfico. 

 

Responda as questões:  
a) Analisando os dados do gráfico, quantos internautas 
responderam “NÃO” à enquete? Resposta: 70 
 
b) Analisando os dados do gráfico, quantos internautas 
responderam “SIM” à enquete? Resposta: 188 
 
c) Quantos não quiseram avaliar a enquete? Resposta: 22 

 

_____________________________________________________________________________________________ 

3) O termo “água virtual” é empregado quando se considera a quantidade de água necessária nos processos 

produtivos de bens, produtos ou serviços. Observe no gráfico a quantidade de “água virtual” de alguns produtos 

alimentícios. 

 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

________________________________________________________________________________________________________ 

4) A escolaridade dos jogadores de futebol nos grandes centros é maior do que se imagina, como mostra a pesquisa 
abaixo, realizada com os jogadores profissionais dos quatro principais clubes de futebol do Rio de Janeiro. De acordo 
com esses dados, o percentual dos jogadores dos quatro clubes que concluíram o Ensino Médio é de 
aproximadamente: 
 

(A) 14% 
 

(B) 48% 
 

(C) 54% 
 

(D) 60% 
 

(E) 68% 

 

 

 

 

 

a) I) Qual alimento consome mais água em sua produção? 
Quantos litros por quilograma? Resposta: queijo com 5280 L 
II) Quantos litros de agua virtual seria necessária para produção 
de 2,5 kg desse alimento? Resposta: 13200 
 
b) Quantos litros de “água virtual” são necessários na produção de 
0,15 kg de carne de frango? E de 630 g de arroz? Resposta: 555 
e 1575 
 
c) Quantos quilogramas de batata é possível produzir com 1590 L 
de água? Resposta: 12 
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