
 

 

Professor Nickollas – Tarefa 15 
 
01. Em ano de Copa do Mundo, a bandeira brasileira se torna famosa. É possível construí-la com várias figuras 

geométricas. Suponha que você queira pintar a figura abaixo da seguinte maneira: a parte dos triângulos, 
da cor verde; a parte do losango, de amarelo e a do círculo, de azul. 

 

 
 

O retângulo possui 8 cm  de altura e 12 cm  de comprimento; já o círculo, possui 3 cm  de raio. Assinale a 
alternativa que apresenta a medida da área correta a ser pintada de verde e de azul, respectivamente:  
a)  2 224 cm e 9 cmπ     

b)  2 296 cm e 9 cmπ     

c)  2 248 cm e 3 cmπ     

d)  2 224 cm e 3 cmπ     

e)  2 248 cm e 9 cmπ     
  
02. O palco de um teatro tem a forma de um trapézio isósceles cujas medidas de suas linhas de frente e de 

fundo são respectivamente 15 m e 9 m. Se a medida de cada uma de suas diagonais é 15 m, então a 
medida da área do palco, em m2, é  
a)  80.    
b)  90.    
c)  108.    
d)  1182.    

  
03. Para a construção de uma caixa sem tampa, foi utilizado um pedaço retangular de papelão com dimensões 

de 35 cm de comprimento por 20 cm de largura. De cada um dos quatro cantos desse retângulo, foram 
retirados quadrados idênticos, de lados iguais a 5 cm de comprimento. Em seguida, as abas resultantes 
foram dobradas e coladas. 
Para revestir apenas a parte externa da caixa construída, foram necessários  
a)  600 cm2 de revestimento.    
b)  615 cm2 de revestimento.    
c)  625 cm2 de revestimento.    
d)  610 cm2 de revestimento.    

  
04. Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o conforto dos seus clientes no 

inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de aquecedores: modelo A, que consome 600 g/h 
(gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m2 de área, ou modelo B, que consome 750 g/h de gás 
propano e cobre 45 m2 de área. O fabricante indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente 
com área menor do que a da sua cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o 
mínimo possível com gás. A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte 
(ambientes representados por três retângulos é um trapézio). 

 



Matemática – Avaliação Produtiva 
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Avaliando-se todas as informações, serão necessários  
a)  quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B.    
b)  três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B.    
c)  duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B.    
d)  uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B.    
e)  nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B.    
  

 


