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1. Uma fábrica que trabalha com matéria-prima de fibra de vidro possui diversos modelos e 

tamanhos de caixa-  quadrada. Com o 

objetivo de modificar a capacidade de armazenamento de água, está sendo construído um novo 

modelo, com as medidas das arestas da base duplicadas, sem a alteração da altura, mantendo 

a mesma forma. 

 

Em relação ao antigo modelo, o volume do novo modelo é  

a) oito vezes maior.    

b) quatro vezes maior.    

c) duas vezes maior.    

d) a metade.    

e) a quarta parte.    

   

 

2. Em uma confeitaria, um cliente comprou um cupcake (pequeno bolo no formato de um tronco 

de cone regular mais uma cobertura, geralmente composta por um creme), semelhante ao 

apresentado na figura: 

 

 
 

Como o bolinho não seria consumido no estabelecimento, o vendedor verificou que as caixas 

disponíveis para embalar o doce eram todas em formato de blocos retangulares, cujas medidas 

estão apresentadas no quadro: 
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Embalage

m 

Dimensões 
comprimento  largura  al a)( tur   

I 8,5 cm 12,2 cm 9,0 cm   

II 10 cm 11cm 15 cm   

III 7,2 cm 8,2 cm 16 cm   

IV 7,5 cm 7,8 cm 9,5 cm   

V 15 cm 8 cm 9 cm   

 

A embalagem mais apropriada para armazenar o doce, de forma a não o deformar e com menor 

desperdício de espaço na caixa, é  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) IV.    

e) V.    

   

 

3. Uma fábrica brasileira de exportação de peixes vende para o exterior atum em conserva, em 

dois tipos de latas cilíndricas: uma de altura igual a 4 cm  e raio 6 cm,  e outra de altura 

desconhecida e raio de 3 cm,  respectivamente, conforme figura. Sabe-se que a medida do 

volume da lata que possui raio maior, V1,  é 1,6 vezes a medida do volume da lata que possui raio 

menor, V2.  

 

 
 

A medida da altura desconhecida vale  

a) 8 cm.     

b) 10 cm.     
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c) 16 cm.     

d) 20 cm.     

e) 40 cm.     
   

 

4. Um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Mostrou a um cliente um pote de raio de 

base a  e altura b.  Esse cliente, por sua vez, quer comprar um pote com o dobro do volume do 

pote apresentado. O artesão diz que possui potes com as seguintes dimensões: 

 

- Pote I: raio a  e altura 2b  
- Pote II: raio 2a  e altura b  
- Pote III: raio 2a  e altura 2b  

- Pote IV: raio 4a  e altura b  
- Pote V: raio 4a  e altura 2b  
 

O pote que satisfaz a condição imposta pelo cliente é o  

a) I.    

b) II.    

c) III.    

d) IV.    

e) V.    

   

 

5. Ao se perfurar um poço no chão, na forma de um cilindro circular reto, toda a terra retirada 

é amontoada na forma de um cone circular reto, cujo raio da base é o triplo do raio do poço e a 

altura é 2,4 metros. Sabe-se que o volume desse cone de terra é 20%  maior do que o volume 

do poço cilíndrico, pois a terra fica mais fofa após ser escavada. 

 

Qual é a profundidade, em metros, desse poço?  

a) 1,44    

b) 6,00    

c) 7,20    

d) 8,64    

e) 36,00    

   

 

6. Considere que os quarteirões de um bairro tenham sido desenhados no sistema cartesiano, 

sendo a origem o cruzamento das duas ruas mais movimentadas desse bairro. Nesse desenho, 
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as ruas têm suas larguras desconsideradas e todos os quarteirões são quadrados de mesma área 

e a medida de seu lado é a unidade do sistema. 

 

A seguir há uma representação dessa situação, em que os pontos A, B, C e D representam 

estabelecimentos comerciais desse bairro. 

 

 
 

Suponha que uma rádio comunitária, de fraco sinal, garante área de cobertura para todo 

estabelecimento que se encontre num ponto cujas coordenadas satisfaçam à inequação: 
2 2x y 2x 4y 31 0.      

A fim de avaliar a qualidade do sinal, e proporcionar uma futura melhora, a assistência técnica 

da rádio realizou uma inspeção para saber quais estabelecimentos estavam dentro da área de 

cobertura, pois estes conseguem ouvir a rádio enquanto os outros não. 

 

Os estabelecimentos que conseguem ouvir a rádio são apenas  

a) A e C.    

b) B e C.    

c) B e D.    

d) A, B e C.    

e) B, C e D.    

   

 

7. O banheiro de uma escola pública, com paredes e piso em formato retangular, medindo 5 

metros de largura, 4 metros de comprimento e 3 metros de altura, precisa de revestimento no 

piso e nas paredes internas, excluindo a área da porta, que mede 1 metro de largura por 2 metros 
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de altura. Após uma tomada de preços com cinco fornecedores, foram verificadas as seguintes 

combinações de azulejos para as paredes e de lajotas para o piso, com os preços dados em reais 

por metro quadrado, conforme a tabela. 

 

Fornecedo

r 

Azulejo 
2(R$ m )  

Lajota 
2(R$ m )  

A 31,00 31,00 

B 33,00 30,00 

C 29,00 39,00 

D 30,00 33,00 

E 40,00 29,00 

 

Desejando-se efetuar a menor despesa total, deverá ser escolhido o fornecedor  

a) A.    

b) B.    

c) C.    

d) D.    

e) E.    

   

 

8. A figura é uma representação simplificada do carrossel de um parque de diversões, visto de 

cima. Nessa representação, os cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e ocupam 

circunferências de raios 3 m  e 4 m,  respectivamente, ambas centradas no ponto O.  Em cada 

sessão de funcionamento, o carrossel efetua 10 voltas. 
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Quantos metros uma criança sentada no cavalo 1C  percorrerá a mais do que uma criança no 

cavalo 2C ,  em uma sessão? Use 3,0 como aproximação para .   

a) 55,5    

b) 60,0    

c) 175,5    

d) 235,5    

e) 240,0 
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Gabarito  
 

1. B 

2. D 

3. B 

4. A 

5. B 

6. D 

7. D 

8. B 

 

 

 

  


