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Regra de três 

 

Resumo 

 

Regra de 3 Simples 

Na aula passada, vimos como relacionar grandezas diretamente e inversamente proporcionais. Agora, 

vamos aplicar tais estratégias em contextos que envolvem duas grandezas, especificamente em casos em 

que um de seus valores é desconhecido. De forma prática, aplicaremos o seguinte passo a passo: 

• 1° passo: identificar as grandezas envolvidas no problema, perceber se são diretamente ou inversamente 

proporcionais e atribuir uma variável para o valor desconhecido. 

• 2° passo: montar a proporção entre as grandezas (mantendo ou invertendo as razões, a depender se as 

grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais, respectivamente) e efetuar os cálculos 

necessários. 

 

Exemplo: Uma confeiteira produz 100 brigadeiros com 4 latas de leite condensado. Determine quantos 

brigadeiros serão produzidos com 10 latas de leite condensado. 

 

1° passo: 

• As grandezas quantidade de brigadeiros e quantidade de latas de leite condensado são diretamente 

proporcionais, uma vez que, quanto mais latas, maior é o número de brigadeiros produzidos.  

Valores das grandezas: 

• Número de brigadeiros (100, x) 

• Latas de leite condensado (4, 10). 

 

2° passo: 

100 4
4 1000 250

10
x x

x
=  =  =  

Serão produzidos 250 brigadeiros. 

 

Exemplo: Um grupo de 5 professores levou 12 dias para preparar uma avaliação da escola onde trabalham. 

Considerando que todos os professores têm a mesma produtividade e velocidade de trabalho, quantos dias 

serão necessários para que 30 professores preparem essa mesma avaliação? 

 

1° passo: 

• As grandezas quantidade de professores e tempo são inversamente proporcionais, uma vez que, quanto 

mais professores trabalhando na tarefa, menos tempo será necessário para completá-la. 

• Valores das grandezas 

• Professores (5, 30) 

• Tempo (12, x). 
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2° passo: 

Como as grandezas são inversamente proporcionais, deve-se inverter uma das razões. Repare que, na 

resolução a seguir, será invertida a segunda fração. 

5 5 12
2

30 12 30

x
x


=  = =  

Serão necessários 2 dias para que 30 professores preparem a avaliação. 

 
 

Regra de 3 Composta 

A regra de três composta se diferencia da regra de três simples pela quantidade de grandezas envolvidas na 

situação-problema. Enquanto na regra de três simples apenas duas grandezas são relacionadas, as técnicas 

de resolução para regra de três composta se adequam para qualquer quantidade de grandezas. Para 

solucionar um problema com três ou mais grandezas proporcionais, deve-se aplicar o seguinte passo a 

passo: 

• 1º passo: identificar as grandezas envolvidas no problema, em especial a grandeza prioritária (à qual 

atribuiremos uma variável para seu valor desconhecido); 

• 2° passo: determinar se as grandezas são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza 

prioritária; 

• 3° passo: montar uma proporção onde se igualam a razão entre os valores da grandeza prioritária e o 

produto entre as demais grandezas (mantendo ou invertendo cada fração, a depender se as grandezas 

são diretamente ou inversamente proporcionais à grandeza prioritária, respectivamente) e, por fim, 

efetuar os cálculos necessários. 

 

Exemplo: Dois amigos farão uma viagem de 30 dias e calculam que vão consumir 12 m³ de água. Se mais 

uma pessoa com os mesmos hábitos de consumo decidir fazer essa viagem com os dois amigos, quantos 

metros cúbicos de água eles consumirão em uma semana? 

 

1º passo: 

• Volume de água (12, x) → Grandeza Prioritária 

• Tempo (30, 7) 

• Pessoas (2, 3) 

 

2º passo: 

• Tempo e volume são diretamente proporcionais, pois, quanto mais longa é a viagem, mais água deverá 

ser consumida. 

• Pessoas e volume também são diretamente proporcionais, pois, quanto mais pessoas na viagem, 

maior é volume de água consumida. 

 

3° passo:  

Repare a seguir que nenhuma razão foi invertida, pois todas as grandezas são diretamente proporcionais à 

grandeza prioritária. 

12 30 2 12 7 3
          4,2

7 3 30 2
x

x

 
=   = =


 

Os 3 amigos consumirão 4,2 m³ de água em uma semana de viagem. 
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Exercícios 

 

1. Uma escola lançou uma campanha para seus alunos arrecadarem, durante 30 dias, alimentos não 

perecíveis para doar a uma comunidade carente da região. Vinte alunos aceitaram a tarefa e nos 

primeiros 10 dias trabalharam 3 horas diárias, arrecadando 12 kg de alimentos por dia. Animados com 

os resultados, 30 novos alunos somaram-se ao grupo, e passaram a trabalhar 4 horas por dia nos dias 

seguintes até o término da campanha. Admitindo-se que o ritmo de coleta tenha se mantido constante, 

a quantidade de alimentos arrecadados ao final do prazo estipulado seria de 

a) 920 kg.    

b) 800 kg.   

c) 720 kg.    

d) 600 kg.    

e) 570 kg.  
 
 

2. Uma obra será executada por 13 operários (de mesma capacidade de trabalho) trabalhando durante 
11 dias com jornada de trabalho de 6 horas por dia. Decorridos 8 dias do início da obra 3 operários 
adoeceram e a obra deverá ser concluída pelos operários restantes no prazo estabelecido 
anteriormente. Qual deverá ser a jornada diária de trabalho dos operários restantes nos dias que 
faltam para a conclusão da obra no prazo previsto? 

a) 7h 42 min 

b) 7h 44 min 

c) 7h 46 min 

d) 7h 48 min 

e) 7h 50 min 

 

3. Com 16 máquinas de costura, uma fábrica aprontou 720 uniformes em 6 dias de trabalho. Quantas 

máquinas serão necessárias para confeccionar 2.160 uniformes em 24 dias? 

a) 12 máquinas              

b) 15 máquinas             

c) 18 máquinas           

d) 20 máquinas 

e) 22 máquinas 

 

4. Carol pretende preparar um enorme bolo. Sua receita, entre outros ingredientes leva 500 g de trigo, 
300 g de chocolate e 150g de açúcar. Sabendo que Carol usará 2,5 kg de trigo na receita, quanto deverá 
usar de chocolate e açúcar, respectivamente? 

a) 1 kg e 400 g 

b) 1,5 kg e 750 g 

c) 1,5 kg e 800 g 

d) 1,6 kg e 800 g 

e) 1,6 kg e 750 g 
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5. Uma fábrica de calçados, localizada em Nova Serrana, emprega 16 operários, os quais produzem 120 
pares de calçados em 8 horas de trabalho diárias. A fim de ampliar essa produção para 300 pares por 
dia, a empresa mudou a jornada de trabalho para 10 horas diárias. Nesse novo contexto, o número de 
operários será igual a: 

a) 16. 

b) 24. 

c) 32. 

d) 48. 

e) 50. 

 

6. Um banco de sangue recebe 450 mL de sangue de cada doador. Após separar o plasma sanguíneo 
das hemácias, o primeiro é armazenado em bolsas de 250 mL de capacidade. O banco de sangue 
aluga refrigeradores de uma empresa para estocagem das bolsas de plasma, segundo a sua 
necessidade. Cada refrigerador tem uma capacidade de estocagem de 50 bolsas. Ao longo de uma 
semana, 100 pessoas doaram sangue àquele banco. Admita que, de cada 60 mL de sangue, extraem-
se 40 mL de plasma. O número mínimo de congeladores que o banco precisou alugar, para estocar 
todas as bolsas de plasma dessa semana, foi 

a) 2 

b) 3 

c) 4 

d) 6 

e) 8 

 

 

7. Em 20 de fevereiro de 2011 ocorreu a grande erupção do vulcão Bulusan nas Filipinas. A sua 
localização geográfica no globo terrestre é dada pelo GPS (sigla em inglês para Sistema de 
Posicionamento Global) com longitude de 124° 3’ 0” a leste do Meridiano de Greenwich. 
Dado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 

PAVARIN, G. Galileu, fev. 2012 (adaptado)  
A representação angular da localização do vulcão com relação a sua longitude da forma decimal é 

a) 124,02°. 

b) 124,05°. 

c) 124,20°. 

d) 124,30°. 

e) 124,50° 
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8. A insulina é utilizada no tratamento de pacientes com diabetes para o controle glicêmico. Para facilitar 
sua aplicação, foi desenvolvida uma “caneta” na qual pode ser inserido um refil contendo 3mL de 
insulina como mostra a imagem. 

 

Para controle das aplicações, definiu-se a unidade de insulina como 0,01 mL. Antes de cada aplicação, 
é necessário descartar 2 unidades de insulina, de forma a retirar possíveis bolhas de ar. A um paciente 
foram prescritas duas aplicações diárias: 10 unidades de insulina pela manhã e 10 à noite. Qual o 
número máximo de aplicações por refil que o paciente poderá utilizar com a dosagem prescrita?  

a) 25  

b) 15  

c) 13  

d) 12  

e) 8 
 
 

9. A bula de um antibiótico infantil, fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam ministrados, 
diariamente, no máximo 500 mg desse medicamento para cada quilograma de massa do paciente. Um 
pediatra prescreveu a dosagem máxima desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma 
criança de 20 kg pelo período de 5 dias. Esse medicamento pode ser comprado em frascos de 10 mL, 
50 mL, 100 mL, 250 mL e 500 mL. Os pais dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de 
medicamento que precisará ser ministrada no tratamento, evitando a sobra de medicamento. 
Considere que 1 g desse medicamento ocupe um volume de 1 cm3. 
A capacidade do frasco, em mililitro, que esses pais deverão comprar é: 

a) 10 

b) 50 

c) 100 

d) 250 

e) 500 
 

10. O Sistema Métrico Decimal é o mais utilizado atualmente para medir comprimentos e distâncias. Em 
algumas atividades, porém, é possível observar a utilização de diferentes unidades de medida. Um 
exemplo disso pode ser observado no quadro.  

 

Assim, um pé, em polegada, equivale a: 

a) 0,1200 
b) 0,3048 
c) 1,0800 
d) 12,0000 
e) 36,0000 
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Gabarito 

 

1. A 

 

2. D 

Aumentando o nº de horas por dia, diminui o número de dias. Inversamente proporcional.  
Aumentando o numero de horas por dia, diminui o numero de operários. Inversamente proporcional.  
Chamaremos o número de horas por dia de x e inverteremos as outras frações: 

6 10 11

13 11

7,8

x

x

= 

=

  

Transformando 0,8 horas em minutos: 0,8 x 60= 48  

7 horas e 48 minutos. 

 

3. A 

16      720     6

 x     2160    24

 

16 720 24
. x 12

x 2160 6
=  =

 

 

4. B 

As relações são diretamente proporcionais pois aumentando a proporção de trigo, aumenta de 
chocolate e açúcar 

= =

=

500               300              150

2500               x                  y

500 300 500 150
         

2500 x 2500 y

x 1500                   y=750
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5. C 

Operários e horas são inversamente proporcionais e operários e sapatos são diretamente proporcionais 

16                      8              240

x                      10              600   

16 10 240
. x 32

x 8 600
=  =

 

 

6. B  

Naquela semana, houve 450.100 ml de sangue. Logo,  

, 
Assim, x = 30 000 ml de plasma. 
Dividindo por 250, temos: 

  
Ou seja, 120 bolsas e, depois dividindo, por 50 que é a capacidade do congelador, temos: 

  
Assim, serão necessários mais de 2 congeladores, portanto, 3 congeladores é a resposta  

 
7. B 

Como 1° = 60 minutos, precisa-se descobrir quando vale 3 min. Assim  

 

 Calculando x, encontramos x = 0,05° 

Portanto, 124°+0,05°=124,05° 
 

8. A 

 
 
9. B 

 
 
10. D 

 


