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Regra de três 9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 04 

 
01. (CMRJ - 2020) O Colégio Militar possui diversos pavilhões, onde estão situadas as suas salas de aula. 

O acesso para esses pavilhões se dá por meio de lances de escadas. Certo dia, a aluna Ana Carolina 
começou a descer do topo da escada do pavilhão Marechal Carlos Barreto, no mesmo instante em que 
sua colega de classe Rebecca começou a subi-la, a partir da base. Ana Carolina constatou que tinha 

descido 3
4

 da escada quando cruzou com Rebecca. Considere que cada menina tem sua velocidade 

constante, ou seja, que não se altera durante o percurso de descida e de subida. Assim, quando Ana 
Carolina terminar de descer toda a escada, que fração da escada Rebecca ainda terá que subir para 
chegar até o topo? 

a) 2

3
    b) 3

4
    c) 4

5
    d) 7

12
    e) 1

2
 

 
02. (EPCAR (Cpcar) - 2020) Dois irmãos, Luiz e Guilherme, têm uma pequena fábrica de móveis de 

madeira. 
 
Luiz fabrica 20  cadeiras do modelo A  em 3  dias de 4  horas de trabalho por dia. Já Guilherme 

fabrica 15  cadeiras do modelo A  em 8  dias de 2  horas de trabalho por dia. 
Uma empresa fez uma encomenda à fábrica de 250  cadeiras do modelo A.  
Para atender à demanda, os irmãos trabalharam juntos, no ritmo de 6  horas por dia, gastando 

então, y  dias para concluir o trabalho e entregar a encomenda. 
 
O número y  é tal que  
a) possui raiz quadrada exata.    
b) divide 100.     
c) é divisor de 150.     
d) é múltiplo de 12.     

 
03. (UERJ - 2019) A população de uma espécie animal fica multiplicada pelo mesmo fator após intervalos 

de tempo iguais. No período de 1984 a 1996, essa população passou de 12.500  para 25.000  indivíduos. 
 
Considere que, para o mesmo intervalo de tempo nos anos seguintes, o fator permanece constante. 
O número de indivíduos dessa população em 2032 será aproximadamente igual a:  
a) 100.000     
b) 120.000     
c) 160.000     
d) 200.000     

 
04. (IFPE - 2019)  Estudando 3  horas por dia durante 16  dias, Iago realizou 400  exercícios. Quanto 

tempo seria necessário para que ele realizasse 500  exercícios estudando 4  horas por dia? 
a) 18  dias. 
b) 16  dias. 
c) 20  dias. 
d) 12  dias. 
e) 15  dias. 


