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Aritmética: Regra de Três e Grandezas 
Proporcionais 
 
1. A Companhia de Engenharia de Tráfego (CET) de São Paulo testou em 2013 novos radares 
que permitem o cálculo da velocidade média desenvolvida por um veículo em um trecho da via. 
 

 
 
As medições de velocidade deixariam de ocorrer de maneira instantânea, ao se passar pelo radar, 
e seriam feitas a partir da velocidade média no trecho, considerando o tempo gasto no percurso 
entre um radar e outro. Sabe-se que a velocidade média é calculada como sendo a razão entre a 
distância percorrida e o tempo gasto para percorrê-la. 
O teste realizado mostrou que o tempo que permite uma condução segura de deslocamento no 
percurso entre os dois radares deveria ser de, no mínimo, 1minuto e 24 segundos.  Com isso, a 

CET precisa instalar uma placa antes do primeiro radar informando a velocidade média máxima 
permitida nesse trecho da via. O valor a ser exibido na placa deve ser o maior possível, entre os 
que atendem às condições de condução segura observadas. 

Disponível em: www1.folha.uol.com.br. Acesso em: 11 jan. 2014 (adaptado). 
 
A placa de sinalização que informa a velocidade que atende a essas condições é  

a)     

b)     

c)     
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d)     

e)     
   
 
2. Um show especial de Natal teve 45.000  ingressos vendidos. Esse evento ocorrerá em um 

estádio de futebol que disponibilizará 5  portões de entrada, com 4  catracas eletrônicas por 
portão. Em cada uma dessas catracas, passará uma única pessoa a cada 2  segundos. O público 
foi igualmente dividido pela quantidade de portões e catracas, indicados no ingresso para o show, 
para a efetiva entrada no estádio. Suponha que todos aqueles que compraram ingressos irão ao 
show e que todos passarão pelos portões e catracas eletrônicas indicados. 
 
Qual é o tempo mínimo para que todos passem pelas catracas?  

a) 1 hora.    
b) 1 hora e 15  minutos.    

c) 5  horas.    

d) 6  horas.    

e) 6  horas e 15  minutos.    

   
 
3. Durante a Segunda Guerra Mundial, para decifrarem as mensagens secretas, foi utilizada a 

técnica de decomposição em fatores primos. Um número N  é dado pela expressão  x y z2 5 7 ,  na 

qual x,  y  e z  são números inteiros não negativos. Sabe-se que N  é múltiplo de 10  e não é 

múltiplo de 7.  
 
O número de divisores de N,  diferentes de N,  é  

a)  x y z     

b)   (x 1) (y 1)     

c)   x y z 1    

d)    (x 1) (y 1) z     

e)      (x 1) (y 1) (z 1) 1    

   
 
4. A maior piscina do mundo, registrada no livro Guiness, está localizada no Chile, em San 
Alfonso del Mar, cobrindo um terreno de 8  hectares de área. 

Sabe-se que 1 hectare corresponde a 1 hectômetro quadrado. 
Qual é o valor, em metros quadrados, da área coberta pelo terreno da piscina?  

a) 8     

b) 80     

c) 800     
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d) 8.000     

e) 80.000     

   
 
5. Um executivo sempre viaja entre as cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários 
distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre as duas cidades é de 6  horas. Ele 

sempre pega um voo que sai de A às 15h  e chega à cidade B às 18h  (respectivos horários 

locais). Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava estar de volta à cidade A, no 
máximo, até às 13h  do dia seguinte (horário local de A). 
 
Para que o executivo chegue à cidade A no horário correto e admitindo que não haja atrasos, ele 
deve pegar um voo saindo da cidade B, em horário local de B, no máximo à(s)  

a) 16h.    

b) 10h.    

c) 7h.    
d) 4h.     
e) 1h.     

 
   
6. A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que disponibiliza, para cada aluno 
de uma escola municipal, uma bicicleta, que deve ser usada no trajeto de ida e volta, entre sua 
casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno que morava mais distante da 
escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, na escala 1: 25000,  por um 

período de cinco dias. 
 

 
 
Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa?  
a) 4    
b) 8    
c) 16    
d) 20    
e) 40    
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7. O ciclo de atividade magnética do Sol tem um período de 11 anos. O início do primeiro ciclo 
registrado se deu no começo de 1755 e se estendeu até o final de 1765. Desde então, todos os 
ciclos de atividade magnética do Sol têm sido registrados. 

Disponível em: http://g1.globo.com. Acesso em: 27 fev. 2013. 
No ano de 2101, o Sol estará no ciclo de atividade magnética de número  

a) 32.    
b) 34.    
c) 33.    
d) 35.    
e) 31.    

   
 
8. Uma cooperativa de colheita propôs a um fazendeiro um contrato de trabalho nos seguintes 
termos: a cooperativa forneceria 12 trabalhadores e 4 máquinas, em um regime de trabalho de 6 
horas diárias, capazes de colher 20 hectares de milho por dia, ao custo de R$ 10,00 por 
trabalhador por dia de trabalho, e R$ 1.000,00 pelo aluguel diário de cada máquina. O fazendeiro 
argumentou que fecharia contrato se a cooperativa colhesse 180 hectares de milho em 6 dias, 
com gasto inferior a R$ 25.000,00. 
 
Para atender às exigências do fazendeiro e supondo que o ritmo dos trabalhadores e das 
máquinas seja constante, a cooperativa deveria: 

a) manter sua proposta.    
b) oferecer 4 máquinas a mais.    
c) oferecer 6 trabalhadores a mais.    
d) aumentar a jornada de trabalho para 9 horas diárias.    
e) reduzir em R$ 400,00 o valor do aluguel diário de uma máquina.    

 
   
9. Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes cúbicas que se 
comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem medida igual ao 
dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para encher o depósito 
tem vazão constante e levou 8  minutos para encher metade da parte de baixo. 

 

 
 
Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?  

a) 8.     

b) 10.     

c) 16.     



 
 
 
  

 
 

Este conteúdo pertence ao Descomplica. É vedada a cópia ou a reprodução não autorizada previamente e por escrito. 
 Todos os direitos reservados. 

Enem 15 Semanas 

Matemática 
09/07/2015 

 
d) 18.     

e) 24.     
   
 
10. Boliche é um jogo em que se arremessa uma bola sobre uma pista para atingir dez pinos, 
dispostos em uma formação de base triangular, buscando derrubar o maior número de pinos. A 
razão entre o total de vezes em que o jogador derruba todos os pinos e o número de jogadas 
determina seu desempenho. 
Em uma disputa entre cinco jogadores, foram obtidos os seguintes resultados: 
 

Jogador I 
Derrubou todos os pinos 50  vezes em 85  

jogadas. 

Jogador II 
Derrubou todos os pinos 40  vezes em 65  

jogadas. 

Jogador III 
Derrubou todos os pinos 20  vezes em 65  

jogadas. 

Jogador IV 
Derrubou todos os pinos 30  vezes em 40  

jogadas. 

Jogador V 
Derrubou todos os pinos 48  vezes em 90  

jogadas. 

 
Qual desses jogadores apresentou maior desempenho?  

a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
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Gabarito 
 

1. C 
2. B 
3. E 
4. E 
5. D 
6. E 
7. A 
8. D 
9. B 
10. D 

 


