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REGRA DE TRÊS

 Regra de três Simples.
- Discussão e resolução de situações problema
Aprofundamento para o Enem
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(ENEM) Uma empresa produz tampas circulares de alumínio para
tanques cilíndricos a partir de chapas quadradas de 2 metros de lado,
conforme a figura. Para 1 tampa grande, a empresa produz 4 tampas
médias e 16 tampas pequenas.
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As sobras de material da produção diária das tampas grandes, médias e 
pequenas dessa empresa são doadas, respectivamente, a três entidades: I, 
II e III, para efetuar reciclagem do material. 

A partir dessas informações, pode-se concluir que:

A) a entidade I recebe mais material do que a entidade II.
B) a entidade I recebe metade do material da entidade III.
C) a entidade II recebe o dobro do material da entidade III.
D) as entidades I e II recebem, juntas, menos material do que a entidade III.
E) as três entidades recebem iguais quantidades de material.
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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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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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Um automóvel percorre 360 km com 30 litros de gasolina. Quantos
litros de gasolina seriam necessários para esse automóvel
percorrer 420 km?

Vamos pensar um pouco!
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Uma equipe de 5 professores gastou 12 dias para corrigir as provas
de um vestibular. Considerando a mesma proporção, quantos dias
levarão 30 professores para corrigir as provas?

Vamos pensar um pouco!
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