
 

 

Professora Sâmara– Tarefa 10 
 
01. (UFRN) Se um cilindro eqüilátero mede 12 m de altura, então o seu volume em m3 vale: 

a)  144                         
b)  200                  
c)  432                  
d)  480                  
e)  600  

 
02. Um reservatório de combustível tem a forma de um cilindro de revolução cuja altura é igual a 5/3 do raio 

da base. Se sua área lateral mede 30 m2, calcule o volume desse cilindro.  
 
03. (MACK-SP) A área total de um cilindro vale 48 m2 e a soma das medidas do raio da base e da altura é 

igual a 8 m. Então, em m3, o volume do solido é: 
a)  75                            
b)  50                         
c)  45                  
d)  25                     
e)  15  

 
04. Um cilindro reto tem a altura igual ao diâmetro da base. Se o volume desse cilindro é        54 cm3, 

determine a área total desse cilindro. 
 
05. A figura mostra uma piscina com água até o nível indicado. 

 
 
A cada 400 litros de água, serão adicionados 20g de um certo produto químico.  
Determine quantos gramas de produtos deverão ser colocados. Use  = 3,14. 

 
06. Abaixo temos um cilindro circular reto e a planificação de sua superfície lateral.  

 
Determine o volume desse cilindro. 
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07. (UFMG) Dois cilindros têm áreas laterais iguais. O raio do primeiro é igual a um terço do raio do segundo. 
O volume do primeiro é V1 e o volume do segundo é V2. Portanto V2 é igual a: 

a)  13
1V                       

b)  1V                    

c)  13
2V                         

d)  12V                       

e)  13V  
 
08. A embalagem de certo produto era uma lata cilíndrica de 4 cm de altura e 12 cm de diâmetro de base. O 

fabricante substituiu essa embalagem por outra lata cilíndrica do mesmo material e com o mesmo volume 
da antiga. Se o diâmetro da base da nova embalagem é de 6 cm, calcule a sua altura. 

 
09. (UF-AL) Na figura abaixo aparecem duas vistas de um tanque para peixes, construídas em uma praça 

pública. Suas paredes são duas superfícies cilíndricas com altura de 1,2 m e raio da base com medidas 3 m 

e 4 m. Se, no momento, a água no interior do tanque está alcançando 4
3

de sua altura, quantos litros de 

água há no momento? (Use π = 
7
22 ). 

 
 
10. (UFPE) Uma piscina circular tem 5m de diâmetro. Um produto químico deve ser misturado a água, na 

razão de 25g por 500 litros de água. Se a piscina tem 1,6m de profundidade esta totalmente cheia, quanto 
do produto deve ser misturado a água? (Use 1,3 ) 
a)  1,45 kg             
b)  1,55 kg                   
c)  1,65 kg              
d)  1,75 kg                 
e)  1,85 kg 

 
 
 
 


