
A impressão deste material não é obrigatória. 

ASSUNTO: Regra de três 9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 

 
Lista 04 

 
01. (UNICAMP 2019) A eficiência de um veículo pode ser avaliada pela quantidade de quilômetros que 

ele é capaz de percorrer com um litro de combustível. Tal eficiência depende de vários fatores, entre 
eles a velocidade adotada. O gráfico abaixo exibe o número de quilômetros percorridos por litro de 
combustível, para um determinado veículo, em função da velocidade. 

 

 
 

a) Supondo que o veículo trafegue com velocidade constante de 100 km h,  determine quantos litros 
de combustível ele consome para percorrer 60 km.  

b) Considere que o veículo tenha 50  litros de combustível em seu tanque. Determine a sua autonomia 
máxima, isto é, a maior distância que ele pode percorrer, supondo que ele trafegue a uma 
velocidade constante.  

 
02. (IFPE 2019) O Homem-Escorpião, o Menino-Vespa e a Garota-Abelha já derrotaram, juntos, 600  

vilões na proporção 13, 2  e 5,  respectivamente. Quantos vilões o Homem-Escorpião derrotou a mais 
que o Menino-Vespa? 
a) 240  vilões.         
b) 330  vilões.          
c) 90  vilões.          
d) 360  vilões.          
e) 210  vilões. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



A impressão deste material não é obrigatória. 

03. (UERJ 2019) Uma fábrica de bolos vendeu de setembro até dezembro um total de 2160  bolos. O 
pictográfico a seguir representa frações que correspondem à produção mensal de bolos. 

 

 
 

Calcule o número de bolos vendidos no mês de novembro.  
 
04. (ENEM 2019) Para a compra de um repelente eletrônico, uma pessoa fez uma pesquisa nos mercados 

de seu bairro. Cada tipo de repelente pesquisado traz escrito no rótulo da embalagem as informações 
quanto à duração, em dia, associada à quantidade de horas de utilização por dia. Essas informações 
e o preço por unidade foram representados no quadro. 

 

Tipo Duração 
em dia 

Horas por dia 
de utilização Preço em real 

I 30  12  12,00  
II 32  9  9,00  
III 40  10  10,00  
IV 44  8  11,00  
V 48  8  12,00  

 
A pessoa comprará aquele que apresentar o menor custo diário, quando ligado durante 8 horas por 
dia. 
 
Nessas condições, o repelente eletrônico que essa pessoa comprará é do tipo  
a) I.     
b) II.     
c) III.     
d) IV.     
e) V. 
 


