
                                                                                      

 
 
 
 

01.Em uma lanchonete, um casal de namorados resolve dividir uma 
taça de milk shake com as dimensões mostradas no desenho. 

 
a) Sabendo-se que a taça estava totalmente cheia e que eles 
beberam todo o milk shake, calcule qual foi o volume, em mL, 

ingerido pelo casal. Adote = 3. 
b) Se um deles beber sozinho até a metade da altura do copo, 
quanto do volume total, em porcentagem 
 

02.Um arquiteto está fazendo um projeto de iluminação de ambiente 
e necessita saber a altura que deverá instalar a luminária ilustrada 
na figura.Sabendo-se que a luminária deverá iluminar uma área 
circular de 28,26 m2, considerando ∏=3,14, a altura h será igual a  
a)  3 m. 
b)  4 m. 
c)  5 m. 
d)  9 m. 
e)  16 m. 
 
 
 
 
 
 
 
 
03.Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução 
chamada de 
a)pirâmide. 
b)semiesfera. 
c)cilindro. 
d)tronco de cone. 
e)cone. 
 
 
 
 
 
 
 

04.  Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para 
armazenamento e secagem da produção de grãos, no formato de 
um cilindro reto, sobreposto por um cone, e dimensões indicadas na 
figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em 
caminhões de carga cuja capacidade é de 20 m3. Uma região 
possui um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os 
grãos para a usina de beneficiamento.  

                            

Utilize 3 como aproximação para π. 
O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para 
transportar todo o volume de grãos armazenados no silo é  
a) 6.   b) 16.    c) 17.   d) 18.  e) 21.  
 
05.A figura abaixo representa um recipiente cônico com solução 
aquosa de hipoclorito de sódio a 27%. O nível desse líquido tem 12 
cm de altura. 

 
 
Para o preparo de um desinfetante, diluiu-se a solução inicial com 
água, até completar o recipiente, obtendo-se a solução aquosa do 
hipoclorito de sódio a 8%. Esse recipiente tem altura H, em 
centímetros, equivalente a 
a)16   b) 18   c) 20     d) 22    e) 24 
 
06.Fernando utiliza um recipiente, em forma de um cone circular 
reto, para encher com água um aquário em forma de um 
paralelepípedo retângulo. As dimensões do cone são: 20 cm de 
diâmetro de base e 20 cm de altura e as do aquário são: 120 cm, 50 
cm e 40 cm, conforme ilustração abaixo. 

 
 
Cada vez que Fernando enche o recipiente na torneira do jardim, 
ele derrama 10% de seu conteúdo no caminho e despeja o restante 
no aquário. Estando o aquário inicialmente vazio, qual é o número 
mínimo de vezes que Fernando deverá encher o recipiente na 

torneira para que a água despejada no aquário atinja 
5

1
 de sua 

capacidade ? 
a)23 vezes  c)26 vezes e)30 vezes 
b)24 vezes d)28 vezes  
 
07.(VUNESP) Um paciente recebe por via intravenosa um 

medicamento à taxa constante de 1,5 ml/min. O frasco do 
medicamento é formado por uma parte cilíndrica e uma parte cônica, 
cujas medidas são dadas na figura, e estava cheio quando se iniciou 
a medicação. 
 
Após 4h de administração contínua, a medicação foi interrompida. 

Dado que ml 1  cm 1 3   e usando a aproximação 3  , o 

volume, em ml, do medicamento restante no frasco após a 
interrupção da medicação é, aproximadamente, 
a)120. 
b)150. 
c)160. 
d)240. 
e)360. 
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