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Razões e ProporçõesRazões e Proporções

 Regra de três composta
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No exemplo da fundição, temos uma situação sobre a produção de 
ferro fundido, de acordo com a tabela abaixo.

Aumenta Aumenta

Grandezas diretamente proporcionaisGrandezas diretamente proporcionais
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Duas grandezas são ditas diretamente proporcionais, quando o 
aumento de uma implica no aumento da outra, quando a redução 
de uma implica na redução da outra, ou seja, o que você fizer com 
uma acontecerá com a outra.
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Observe a situação a seguir.

Um ciclista faz um treino 
para uma prova de “1.000 
metros contra o relógio”. 
Mantendo em cada volta 
uma velocidade constante, 
ele obtém um tempo 
correspondente, conforme 
a tabela ao lado. Aumenta

Diminui

Grandezas inversamente proporcionaisGrandezas inversamente proporcionais
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Duas grandezas são ditas inversamente proporcionais, quando o 
aumento de uma implica na redução da outra, quando a redução de 
uma implica no aumento da outra, ou seja, o que você fizer com 
uma acontecerá o inverso com a outra.
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Regra de três Simples

Um motociclista percorre 640 km com 20 litros de gasolina. Quantos 
litros de gasolina seriam necessários para esse motociclista percorrer 
800 km?  
 
A) 25 litros 
B) 30 litros 
C) 35 litros
D) 40 litros
E) 45 litros
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SoluçãoSolução
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O Maglev, trem de levitação magnética, deslocando-se a uma velocidade 
média de 400 km/h, faz determinado percurso em 3 horas. Em quanto 
tempo o trem faria o mesmo percurso, se a velocidade fosse de 480 
km/h?

Regra de três Simples
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SoluçãoSolução
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Regra de três compostaRegra de três composta

Vamos pensar um pouco!Vamos pensar um pouco!
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Vinte operários, trabalhando 8 horas por dia, levam 18 dias para 
construir um muro de 300 m. Quanto tempo levará uma turma de 16 
operários, trabalhando 9 horas por dia, para construir um muro de 
225 m?
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SoluçãoSolução
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Outra forma de Pensar!Outra forma de Pensar!
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Sabe-se que, juntos, três funcionários de mesma capacidade  operacional 
são capazes de digitar as 160 páginas de um relatório em 4 horas de 
trabalho ininterrupto. Nessas condições, o esperado é que dois deles 
sejam capazes de digitar 120 páginas de tal relatório se trabalharem juntos 
durante
 
a) 4 horas e 10 minutos.         
b) 4 horas e 20 minutos.
c) 4 horas e 30 minutos.        
d) 4 horas e 45 minutos.
e) 5 horas.
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SoluçãoSolução
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Outra forma de Pensar!Outra forma de Pensar!
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(Enem) Uma confecção possuía 36 funcionários, alcançando uma 
produtividade de 5.400 camisetas por dia, com uma jornada de trabalho 
diária dos funcionários de 6 horas. Entretanto, com o lançamento da nova 
coleção e de uma nova campanha de marketing, o número de 
encomendas cresceu de forma acentuada, aumentando a demanda diária 
para 21.600 camisetas. Buscando atender essa nova demanda, a empresa 
aumentou o quadro de funcionários para 96. Ainda assim, a carga horária 
de trabalho necessita ser ajustada. 

20



Qual deve ser a nova jornada de trabalho diária dos funcionários para que 
a empresa consiga atender a demanda?

A) 1 hora e 30 minutos.
B) 2 horas e 15 minutos.
C) 9 horas.
D) 16 horas.
E) 24 horas
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SoluçãoSolução
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Outra forma de Pensar!Outra forma de Pensar!
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Doze operários, em 90 dias, trabalhando 8 horas por dia, fazem 36m de 
certo tecido. Podemos afirmar que, para fazer 12m do mesmo tecido, com 
o dobro da largura, 15 operários, trabalhando 6 horas por dia levarão?

A) 90 dias.
B) 80 dias.
C) 12 dias.
D) 36 dias.
E) 64 dias.
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EstatísticaEstatística

 Introdução ao Estudo da Estatística

• População, 

• amostra, 

• variáveis quantitativa e qualitativa
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