
                                                                                      

 
 
 
 

01. Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, 
numa reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. 
A cisterna atual tem formato cilíndrico, com 3 m de altura e 2 m de 
diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá comportar 81 
m3 de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após 
a inauguração da nova cisterna a antiga será desativada. Utilize 3,0 
como aproximação para π.  
Qual deve ser o aumento, em metros, no raio da cisterna para atingir 
o volume desejado? 
a)0,5 b)1,0  c)2,0 d)3,5  e)8,0 
 

02. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, 
cada uma na forma de um cilindro com uma semiesfera com o 
mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades. Essas 
pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os 
cilindros tenham sempre 10 mm de comprimento, adequando o raio 
de acordo com o volume desejado. 
 

Um medicamento é produzido em pílulas com 5 mm de raio. Para 
facilitar a deglutição, deseja-se produzir esse medicamento 
diminuindo o raio para 4 mm, e, por consequência, seu volume. Isso 
exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas.  
 

Use 3 como valor aproximado para Π. 
 

A redução do volume da pílula, em milímetros cúbicos, após a 
reprogramação da máquina, será igual a  
a)168.               b)304.          c)306.               d)378.               e)514. 
 

03. É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-
las. Muitas pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, 
para atrair beija-flores. Mas é importante saber que, na hora de fazer 
a mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para cinco 
partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água 
de duas a três vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for 
ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao 
cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, impedindo-
a de se alimentar. Isso pode até matá-la. 
Ciência Hoje das Crianças. FNDE; Instituto Ciência Hoje, ano 19, n. 
166. mar. 1996. 
 

Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para 
atrair beija-flores. O copo tem formato cilíndrico, e suas medidas são 
10 cm de altura e 4 cm de diâmetro. A quantidade de água que deve 

ser utilizada na mistura é cerca de  
a) 20 mL.         b) 24 mL.        c) 100 mL.     d) 120 mL.      e) 600 mL. 
 

04. Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer 
café para servir as vinte pessoas que se encontram numa reunião 
na sala. Para fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira 
cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. 

 
Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a 
quantidade mínima de água na leiteira para encher os vinte 
copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria deverá 
a) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes 
maior que o volume do copo. 

b) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes 
maior que o volume do copo. 
c) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes 
maior que o volume do copo. 
d) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes 
maior que o volume do copo. 
e) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes 
maior que o volume do copo. 
 

05. Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2 m de 
diâmetro e 4 m de altura (de espessura desprezível), foi envolvido 
homogeneamente por uma camada de concreto, contendo 20 cm de 
espessura. 
Supondo que cada metro cúbico de concreto custe R$ 10,00 e 
tomando 3,1 como valor aproximado de , então o preço dessa 
manilha é igual a 
a) R$ 230,40.                          b) R$ 124,00.                c) R$ 104,16. 
d) R$ 54,56.                            e) R$ 49,60 
 

06. Uma indústria de perfumes embala seus produtos, 
atualmente, em frascos esféricos de raio R, com volume dado 
por 4/3 π .(R)3. 

Observou-se que haverá redução de custos se forem utilizados 
frascos cilíndricos com raio da base R/3 , cujo volume será dado 
por π (R/3)2 . h, sendo h a altura da nova embalagem. Para que 
seja mantida a mesma capacidade do frasco esférico, a altura 
do frasco cilíndrico (em termos de R) deverá ser igual a Parte 
superior do formulário 
 

a) 2R.             b) 4R.               c) 6R.              d) 9R.               e) 12R. 
 

07. Um vidro de perfume tem a forma e as medidas indicadas na 
figura abaixo e sua embalagem tem a forma de um paralelepípedo 
cujas dimensões internas são as mínimas necessárias para contê-
lo. Pode-se afirmar que o volume da embalagem não ocupado pelo 
vidro de perfume vale aproximadamente: 

a) 142 cm3 
b) 154 cm3 
c) 168 cm3 
d) 176 cm3 
e) 182 cm3 
 
 
 
 
 
 
 
 
08.  (Unesp) Num tonel de forma cilíndrica, está depositada uma 
quantidade de vinho que ocupa a metade de sua capacidade. 
Retirando-se 40 litros de seu conteúdo, a altura do nível do vinho 
baixa de 20%. O número que expressa a capacidade desse tonel, 
em litros é:  
a) 200.         b) 300.            c)  400.            d) 500.             e) 800. 
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