
                                                GRANDEZAS E REGRA DE TRÊS

 1. (Uerj 2018)  Uma herança foi dividida em exatamente duas partes: x,  que é inversamente 
proporcional a 2,  e y,  que é inversamente proporcional a 3.

A parte x  é igual a uma fração da herança que equivale a: 

a) 
3

5
   

b) 
2

5
   

c) 
1

6
   

d) 
5

6
   

  
2. (G1 - utfpr 2018)  O preço unitário de um produto é de R$ 1,65.  Na promoção, pagando 2  

produtos, leva-se 3.  Assinale a alternativa que apresenta a quantidade que se pode adquirir 
desse produto com
R$ 132,00.  

a) 40.    
b) 80.    
c) 100.    
d) 120.    
e) 150.    
  
3. (G1 - ifal 2018)  Uma herança de R$ 320.000,00  foi dividida entre 3  filhos na seguinte 

proporção: O mais novo recebeu 1 8  da herança e o mais velho recebeu 1 2  da herança. Qual 
foi o valor recebido pelo filho do meio? 
a) R$ 40.000,00.    

b) R$ 80.000,00.    

c) R$ 120.000,00.    

d) R$ 160.000,00.    

e) R$ 200.000,00.    

  
4. (Uerj simulado 2018)  O tempo necessário para que um planeta do sistema solar execute 
uma volta completa em torno do Sol é um ano. Observe as informações na tabela:

PLANETAS
DURAÇÃO DO ANO EM DIAS

TERRESTRES
Mercúrio 88
Vênus 225
Terra 365
Marte 687

Se uma pessoa tem 45  anos na Terra, sua idade contada em anos em Vênus é igual a: 
a) 73    
b) 76    
c) 79    
d) 82    
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5. (G1 - ifal 2018)  Uma razão muito utilizada na geografia é a densidade demográfica, que 
relaciona a população de uma dada região com a sua área, muito importante para avaliar a 
concentração de pessoas na localidade. O Estado de Alagoas, de acordo com pesquisa 
realizada em 2010, pelo Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), possui população
de aproximadamente 3.120.494  habitantes. Se a área da superfície do estado de Alagoas é de

aproximadamente 227.779,343 km ,  de acordo com essa pesquisa, a densidade demográfica 

do estado alagoano é de aproximadamente: 
a) 0,009.    
b) 112,331.    

c) 1.552,484.    
d) 3.092.714,657.    

e) 3.148.273,343.    
  
6. (Upe-ssa 2 2018)  Dona Filó é famosa pelas empadas que vende na cantina de uma escola. 
No preparo da massa das empadas, para cada copo de leite, ela usa três ovos e, para cada 
ovo, uma xícara e meia de farinha de trigo. Se Dona Filó preparar a massa das empadas 
usando três copos de leite, de quantas xícaras de farinha de trigo ela vai precisar? 
a) 4,5    
b) 9    
c) 12    
d) 13,5    
e) 27    
  
7. (Uece 2018)  Uma torneira está gotejando de maneira regular e uniforme. Observa-se que a 

cada 12  minutos o gotejamento enche um recipiente com volume de 30,000020 m .  

Considerando um litro equivalente ao volume de 31dm ,  é correto afirmar que o volume, em 

litros, do gotejamento ao final de 30  minutos é 
a) 0,15.    

b) 0,36.    
c) 0,24.    

d) 0,05.    
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 

Lucy caiu da árvore

Conta a lenda que, na noite de 24 de novembro de 1974, as estrelas brilhavam na 
beira do rio Awash, no interior da Etiópia. Um gravador K7 repetia a música dos Beatles “Lucy 
in the Sky with Diamonds”. Inspirados, os paleontólogos decidiram que a fêmea AL 288-1, cujo 
esqueleto havia sido escavado naquela tarde, seria apelidada carinhosamente de Lucy.

Lucy tinha 1,10 m e pesava 30 kg. Altura e peso de um chimpanzé. 1Mas não se iluda, 
Lucy não pertence à linhagem que deu origem aos macacos modernos. Ela já andava ereta 
sobre os membros inferiores. Lucy pertence à linhagem que deu origem ao animal que escreve 
esta crônica e ao animal que a está lendo, eu e você.

Os ossos foram datados. Lucy morreu 3,2 milhões de anos atrás. Ela viveu 2 milhões 
de anos antes do aparecimento dos primeiros animais do nosso gênero, o Homo habilis. A 
enormidade de 3 milhões de anos separa Lucy dos mais antigos esqueletos de nossa espécie, 
o Homo sapiens, que surgiu no planeta faz meros 200 mil anos. Lucy, da espécie 
Australopithecus afarensis, é uma representante das muitas espécies que existiram na época 
em que a linhagem que deu origem aos homens modernos se separou da que deu origem aos 
macacos modernos. 2Lucy já foi chamada de elo perdido, o ponto de bifurcação que nos 
separou dos nossos parentes mais próximos.

Uma das principais dúvidas sobre a vida de Lucy é a seguinte: ela já era um animal 
terrestre, como nós, ou ainda subia em árvores?

3Muitos ossos de Lucy foram encontrados quebrados, seus fragmentos espalhados 
pelo chão. Até agora, se acreditava que isso se devia ao processo de fossilização e às diversas
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forças às quais esses ossos haviam sido submetidos. Mas os cientistas resolveram estudar em 
detalhes as fraturas.

As fraturas, principalmente no braço, são de compressão, aquela que ocorre quando 
caímos de um local alto e apoiamos os membros para amortecer a queda. Nesse caso, a força 
é exercida ao longo do eixo maior do osso, causando um tipo de fratura que é exatamente o 
encontrado em Lucy. Usando raciocínios como esse, os cientistas foram capazes de explicar 
todas as fraturas a partir da hipótese de que Lucy caiu do alto de uma árvore de pé, se inclinou 
para frente e amortizou a queda com o braço.

4Uma queda de 20 a 30 metros e Lucy atingiria o solo a 60 km/h, o suficiente para 
matar uma pessoa e causar esse tipo de fratura. Como existiam árvores dessa altura onde 
Lucy vivia e muitos chimpanzés sobem até 150 metros para comer, uma queda como essa é 
fácil de imaginar.

A conclusão é que Lucy morreu ao cair da árvore. E se caiu era porque estava lá em 
cima. E se estava lá em cima era porque sabia subir. Enfim, sugere que Lucy habitava árvores.

Mas na minha mente ficou uma dúvida. Quando criança, eu subia em árvores. E era 
por não sermos grandes escaladores de árvores que eu e meus amigos vivíamos caindo, 
alguns quebrando braços e pernas. Será que Lucy morreu exatamente por tentar fazer algo 
que já não era natural para sua espécie?

Fernando Reinach
adaptado de O Estado de S. Paulo, 24/09/2016.

8. (Uerj 2018)  Lucy morreu há 3,2  milhões de anos e o tempo de existência da espécie 
humana é de 200  mil anos. Para comparar esses intervalos de tempo, admita uma escala 
linear na qual 3,2  milhões de anos correspondem a 4  metros.

Nessa escala, o tempo de existência da espécie humana, em centímetros, é igual a: 
a) 5    
b) 10    
c) 20    
d) 25    
  
9. (G1 - ifpe 2017)  No vestibular 2017, o IFPE oferece 40  vagas para técnico em refrigeração 
e climatização na modalidade PROEJA no campus Recife. Suponha que 152  candidatos 
façam a inscrição para concorrer a essas 40  vagas.

A razão candidatos/vaga para esse curso de técnico em refrigeração e climatização no campus
Recife é de 
a) 3,6.    

b) 3,8.    
c) 3,4.    

d) 3,2.    
e) 3,0.    
  
10. (G1 - ifal 2017)  Uma editora utiliza 3  máquinas para produzir 1.800  livros num certo 
período. Quantas máquinas serão necessárias para produzir 5.400  livros no mesmo período? 
a) 5.    
b) 6.    
c) 7.    
d) 8.    
e) 9.    
  

Página 3 de 7



                                                GRANDEZAS E REGRA DE TRÊS

11. (Unisinos 2017)  Se uma loja repartir entre três funcionários a quantia de R$ 2.400,00  em 

partes diretamente proporcionais a 3, 4  e 5,  eles receberão, respectivamente, as seguintes 
quantias em reais: 
a) 1.000, 800  e 600.    

b) 800, 600  e 1.000.    

c) 800, 600  e 480.    

d) 600, 800  e 1.000.    

e) 600, 1.000  e 800.    

  
12. (G1 - utfpr 2017)  Um ciclista faz um percurso de 700 km  percorrendo 35 km dia.  Se 

pedalasse 10 km  a menos por dia, faria o mesmo percurso em: 

a) 70  dias.   
b) 40  dias.   
c) 28  dias.   
d) 22,5  dias.   
e) 18  dias.   
  
13. (G1 - ifsp 2017)  Um agricultor alimenta suas vacas com ração. Com 800 kg  de ração, ele 

alimenta certa quantidade de vacas por 25  dias. Assinale a alternativa que apresenta o 
número de dias que essa mesma quantidade de vacas serão alimentadas, considerando que, 
desta vez, ele as alimentará com 640 kg  de ração. 

a) 18  dias.   
b) 19  dias.   
c) 20  dias.   
d) 21  dias.   
e) 22  dias.   
  
14. (G1 - ifal 2017)  Uma família compromete 3 8  de sua renda mensal em gasto com a saúde.

Sabendo que a renda mensal desta família é de R$ 2.400,00,  qual o valor gasto mensalmente 
com a saúde? 
a) R$ 300,00.    

b) R$ 600,00.    

c) R$ 900,00.    

d) R$ 1.200,00.    

e) R$ 1.500,00.    

  
15. (G1 - ifsul 2017)  Para se fabricar 20  camisas iguais são necessários 30  metros de um 
certo tecido. Quantos metros do mesmo tecido serão necessários para fabricar 50  camisas 
iguais às citadas? 
a) 45    
b) 55    
c) 65    
d) 75    
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Gabarito:  

Resposta da questão 1:
 [A]

Calculando:
x 3

2x 3y
y 2
  

mas, x y 1 
Logo:

2 5 3
x x 1 x 1 x

3 3 5
        

Resposta da questão 2:
 [D]

Três produtos custarão: 2 1,65 R$3,30 

Portanto, com R$ 132,00 será possível comprar:
132

3 120
3,3
   destes produtos.  

Resposta da questão 3:
 [C]

Calculando o valor de cada filho temos:
1

320.000 40.000
8

1
320.000 160.000

2

 

 

Para obter a parte restante, basta somar as partes obtidas anteriormente e subtrair do total:
160.000 40.000 200.000 320.000 200.000 120.000       

Resposta da questão 4:
 [A]

Se a idade da pessoa, em dias terrestres, é igual a 45 365,  então sua idade em Vênus é



45 365

73
225

 anos.  

Resposta da questão 5:
 [B]

Basta dividir a população pela área em questão:
3.120.494

112,331
27.779,343

   

Resposta da questão 6:
 [D]
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Se a cada copo de leite correspondem 3 1,5 4,5   xícaras de farinha de trigo, então, ao utilizar 

três copos de leite, serão necessárias 3 4,5 13,5   xícaras de farinha de trigo.  

Resposta da questão 7:
 [D]

Sabendo que 3 31m 1000dm ,  temos 3 30,00002 m 0,02dm 0,02 L.   Portanto, a resposta é

 
30

0,02 0,05 L.
12

  

Resposta da questão 8:
 [D]

Calculando:
63,2 10
6

4

0,2 10
6

6

x

4 0,2 10
x 0,25 m 25 cm

3,2 10

 
  



  

Resposta da questão 9:
 [B]

Para o obter a relação candidato/vaga basta dividir o número de inscritos pelo número de 
vagas, logo:
152

3,8
40

   

Resposta da questão 10:
 [E]

Segundo a proporção dada, temos:
3 x 3 5400

x
1800 5400 1800


  

x 9  máquinas.  

Resposta da questão 11:
 [D]

Como a divisão será feita em partes proporcionais aos números 3, 4  e 5,  e só há uma 
alternativa com valores em ordem crescente, segue o resultado.  

Resposta da questão 12:
 [C]

Se o ciclista pedalar 10 km  
a menos do que ele pedalou por dia, ele pedalará

25 km dia (35 10 25). 

Sendo assim, se o ciclista pedala 25 km  em um dia, devemos obter em quantos dias ele 

pedalará 700 km.

Logo, temos a seguinte proporção:
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25 700
,

1 x
  onde x  é o tempo procurado.

Resolvendo a equação: 
700

25x 700 x x 28 dias.
25

       

Resposta da questão 13:
 [C]

Considerando a proporção descrita e seja x  o número de dias procurados, temos:
800 Kg 640 Kg 800 640

25 dias x dias 25 x

640 25
x 20 dias.

800

  


   

 

Resposta da questão 14:
 [C]

A proporção de gastos com saúde será: 
3

2400 900
8
   reais.  

Resposta da questão 15:
 [D]

Segundo a situação temos a seguinte proporção:
20 50

20x 1500 x 75
30 x

      metros.  
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