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Razões e Proporções

 Regra de três Simples

 Regra de três composta
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O advogado de uma família leu o testamento deixado pelo pai para seus
três filhos. Em determinado instante, o texto informava que o valor de
R$ 40.000,00 de uma das contas deveria ser dividido entre os três irmãos
em partes proporcionais às suas idades: 5, 8 e 12, respectivamente.

Dessa forma, o filho do meio receberá

A) R$ 19.200,00.
B) R$ 13.333,33.
C) R$ 12.800,00.
D) R$ 8.000,00.
E) R$ 1.600,00.
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SOLUÇÃO



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

Aumenta Aumenta

Grandezas 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 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

9



Solução
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GRANDEZAS 



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

11



Solução

12


