
 

 

Tarefa 23 – 8º ano – Prof. Rogério 
     Regra de três simples  

 

01.Um carro gasta, em média, 8 litros de 

álcool num trecho de 72 km. O 
consumo desse automóvel em 126 km 

será de: 
 

a) 12 litros  
b) 14 litros 

c) 16 litros 
d) 18 litros 

 

02.Um torneira despeja 15 litros de água 
por minuto. Para encher um tanque de 

1800 litros, ela leva: 
 

a) 1 hora 
b) 2 horas 

c) 90 minutos 
d) 150 minutos 

 
03. Um trem percorreu uma distância em 

2 horas à velocidade média de 90 km 
por hora. Se a velocidade média fosse 

de 45 km por hora, esse trem faria a 
mesma distância em: 

 

a) 2 h    b) 3 h    c) 4 h   d) 5 h 
 

04.Uma torneira enche uma caixa em 12 
horas. Três torneiras juntas, para 

encher a mesma caixa, levarão: 
 

a) 1h    b) 2h    c) 3h     d) 4h 
 

05.Um quilo de algodão custa R$ 50,00. 
Um pacote de 40 gramas do mesmo 

algodão custa: 
 

a)R$1,80          b)R$2,00        
c)R$2,20          d)R$2,50 

 

06.Um roda dá 2000 voltas em 25 

minutos. Em 13 minutos dará: 
 

a) 1040 voltas           
b) 1060 voltas    

c) 1080 voltas            
d) 1160 voltas 

 
07. Um livro de 153 páginas tem 40 

linhas por página. Se houvesse 45 

linhas por página, qual seria o número 
de páginas desse livro? 

 
a) 128 

b) 130 
c) 134 

d) 136 
 

08. Um carro consumiu 50 litros de 
álcool para percorrer 600 km. 

Supondo condições equivalentes, esse 
mesmo carro, para percorrer 840 km, 

consumirá: 
 

a) 68 litros 

b) 75 litros 
c) 70 litros 

d) 80 litros 
 

09. Uma varredeira limpa uma área de 
5100 metros quadrados em 3 horas 

de trabalho. Nas mesmas condições, 
em quanto tempo limpará uma área 

de 11900 metros quadrados? 
 

a) 7 horas 
b) 9 horas 

c) 5 horas  
d) 4 horas 


