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Regra de três  9º ANO – MATEMÁTICA – CARLOS SBROBOW 
 

QUESTÃO 01 

(PMMG) Em determinado Município, 18 agentes comunitários de saúde visitam todas as 

residências em 16 dias trabalhando 10 horas por dia. Considerando-se a mesma proporção, em 

quantos dias 24 agentes comunitários de saúde visitarão todas as residências trabalhando 12 

horas por dia? 

a) 13     b) 10     c) 12     d) 11 

QUESTÃO 02 

(CONSULPLAN) Para estudar 3 páginas de uma apostila, uma pessoa gasta 15 minutos. Quanto 

tempo essa mesma pessoa gastará para estudar um capítulo de 17 páginas?  

A) 1 hora e 5 minutos.       B) 1 hora e 20 minutos.  

C) 1 hora e 15 minutos.     D) 1 hora e 25 minutos. 

 

QUESTÃO 03 

 (ESAF) Em 18 horas, 2 servidores analisam 15 processos. Trabalhando no mesmo ritmo, o 

número de servidores necessários para analisar 10 processos em 6 horas é igual a  

a) 4.      b) 6.       c) 5.       d) 3.       e) 7. 

 

QUESTÃO 04 

(FUNIVERSA)Os 16 peritos criminais da área contábil são igualmente eficientes e, em 12 dias 

de trabalho, dão parecer conclusivo em 768 processos. Nesse caso, se apenas 10 desses peritos 

estivessem disponíveis para analisar e dar parecer conclusivo em 240 processos, eles 

necessitariam de trabalhar durante  

a) 9 dias.      b) 8 dias.      c) 7 dias.      d) 6 dias.      e) 5 dias 

 

QUESTÃO 05 

(FUNIVERSA - 2015 - SEGPLAN-GO - Auxiliar de Autópsia) A geladeira, para conservação 

de cadáveres, do necrotério de determinada cidade possui 12 gavetas de mesma medida. Para 

a limpeza de 7 dessas gavetas, o auxiliar de autópsia gasta 3,5 kg de sabão. Então, para a 

limpeza das 12 gavetas, quantos kg de sabão ele gastará  
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a) 5 kg      b) 6 kg       c) 7 kg       d) 8 kg      e) 9 kg 

QUESTÃO 06 

(FUNIVERSA) Todos os auxiliares de autópsia do necrotério de uma cidade são igualmente 

eficientes. Sabe-se que 20 deles limpam e pintam, em uma semana, uma das salas do necrotério 

de 100 m2, trabalhando 3 horas por dia. Nesse caso, para limpar e pintar outra sala do 

necrotério, de 300 m2 , em uma semana, trabalhando 2 horas por dia, serão necessários  

a) 90 auxiliares de autópsia.      b) 85 auxiliares de autópsia.       c) 80 auxiliares de autópsia.      

d) 75 auxiliares de autópsia.       e) 70 auxiliares de autópsia. 

 

QUESTÃO 07 

(CETRO) Em uma empresa, 4 funcionários pintam à mão 40 canecas personalizadas em 3 dias. 

Com o advento da festa da padroeira da cidade, tornou-se necessário que fossem pintadas 1.200 

canecas em 12 dias. Diante do exposto, assinale a alternativa que apresenta quantos 

funcionários, de mesma capacidade que os primeiros, são necessários para que o trabalho seja 

entregue no prazo.  

a) 10.        b) 15.       c) 20.        d) 25.       e) 30. 

 

QUESTÃO 08 

(CETRO) Numa pastelaria, 8 funcionários trabalham durante 10 dias para fazer 3000 pastéis de 

queijo. Com um pedido especial para uma festa, essa pastelaria precisa fazer o dobro desses 

pastéis em 8 dias. Para que a fabricação desses pastéis seja no tempo desejado e supondo que 

todas as pessoas tenham o mesmo ritmo de trabalho, é correto afirmar que a quantidade de 

funcionários necessária é de:  

(A) 15.       (B) 17.     (C) 18.     (D) 20.     (E) 21. 

 

QUESTÃO 09 

(FGV) Se 35 operários constroem uma casa em 24 dias, trabalhando 8 horas por dia, quantos 

fariam a mesma obra em 14 dias, trabalhando 10 horas por dia? 

 

A) 30     B) 45     C) 35     D) 48 

 

QUESTÃO 10 

(FGV) Se um carro faz, em média, 13km com um litro de gasolina e um litro de gasolina custa 

R$ 2,60, o custo médio de combustível desse carro, em reais por quilômetro percorrido, é de: 
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(A) 0,10.     (B) 0,20.        (C) 0,40.      (D) 0,50.     (E) 0,80. 

 

QUESTÃO 11 

(FGV) Se quatro homens encadernam quatro livros em quatro horas, em quantas horas seis 

homens encadernam seis livros? 

(A) 3         (B) 4           (C) 5          (D) 6           (E) 8 

 

QUESTÃO 12 

(FGV) Um carro faz 8km com um litro de gasolina. Se o preço do litro de gasolina é de R$ 2,50, 

quanto gastaremos de gasolina para fazer uma viagem de 400km? 

(A) R$ 12,50      (B) R$ 25,00     (C) R$ 50,00    (D) R$ 125,00      (E) R$ 250,00 

 

QUESTÃO 13 

(FGV) Com velocidade de 60 km/h, um automóvel faz certo percurso em 2h. Que tempo levaria 

para fazer o mesmo percurso com velocidade de 80 km/h? 

(A) 1h      (B) 1h15min       (C) 1h30min      (D) 1h40min         (E) 1h50min 

 

QUESTÃO 14 

(FGV) Trabalhando 8 horas por dia, 5 homens constroem um galpão em 6 dias. Em quantos 

dias 4 homens, trabalhando 6 horas por dia, construiriam o mesmo galpão? 

(A) 8        (B) 9         (C) 10        (D) 12         (E) 15 

 

QUESTÃO 15 

(NCE) Para cercar um terreno quadrado foram construídos 4 muros idênticos. Três operários 

com o mesmo nível de habilidade concluíram o primeiro muro em 5 dias. Um dos operários ficou 

doente, logo os outros muros foram construídos pelos 2 operários restantes, mantendo o mesmo 

ritmo de trabalho do primeiro muro. Para construir os outros 3 muros, os dois operários levaram: 

 

(A) entre 3 e 7 dias;          (B) entre 8 e 10 dias;      (C) entre 11 e 16 dias;      

(D) entre 17 e 21 dias;       (E) entre 22 e 25 dias. 
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QUESTÃO 16 

(NCE) Doze costureiras, trabalhando 8 horas por dia, em 18 dias tecem 480 mantas. O número 

de costureiras necessário para que sejam tecidas 600 mantas, trabalhando 6 horas por dia em 

12 dias, mantendo o mesmo ritmo de trabalho que as anteriores, é: 

(A) 28;     (B) 29;     (C) 30;     (D) 31;     (E) 32. 

 

QUESTÃO 17 

(NCE) Uma cooperativa de suco produz semanalmente 120 garrafas de 3 litros. Se a capacidade 

de cada garrafa fosse de 5 litros, o número de garrafas utilizadas semanalmente seria: 

(A) 24     (B) 72    (C) 100     (D) 192     (E) 200 

 

QUESTÃO 18 

(CESPE) Considere que uma equipe formada por 5 empregados cataloga 360 livros em 2 horas. 

Nesse caso, o número de livros a mais que poderão ser catalogados por uma equipe formada 

por 7 empregados que trabalhem durante 2 horas, com a mesma eficiência da equipe anterior, 

é igual a 

A) 118.         B) 124.          C) 138.         D) 144. 

 

QUESTÃO 19 

(CESPE) Uma empresa convocou seus empregados para se cadastrarem em um novo plano de 

saúde. Pela manhã, 3 empregados da operadora do plano de saúde cadastraram metade dos 

empregados da empresa em 4 horas. À tarde, 4 empregados da operadora cadastraram a outra 

metade dos empregados da empresa. Considerando que o tempo gasto para cadastrar cada 

empregado é o mesmo para todos os empregados da empresa, é correto afirmar que à tarde o 

cadastramento foi concluído em 

A) 4 horas.     B) 3 horas.     C) 2 horas.     D) 1 hora. 
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