
 

 

Professor Nickollas – Tarefa 14 
 
01.    

 
 

O iKeybo é um projetor virtual a laser que funciona como teclado para smartphones. O periférico pode usar 
qualquer superfície lisa para a projeção. O acessório pesa cerca de 70 g  e sua área de projeção retangular 
tem dimensões 2,68 dm 1,05 dm.  

Disponível em: https://www.techtudo.com.br. Acesso em: 4 ago. 2019.  
 

O perímetro do retângulo que limita a área de projeção mencionada, em dm,  é de   
a)  7,46.     
b)  3,73.     
c)  2,81.     
d)  1,63.     

  
02. Observe a planta a seguir que representa parte do loteamento de um condomínio residencial. 

 
 

Uma empresa está vendendo os quatro lotes restantes, completamente arborizados. A política de 
loteamento da região determina que 10%  da área de cada lote deve ser preservada com a mata nativa. 
Uma pessoa que deseja comprar o lote com a menor área de reserva deverá escolher o de número  
a)  I.     
b)  II.     
c)  III.     
d)  IV.     
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03. O trapézio retângulo ABCD  da figura representa a superfície de um reservatório de água. 
Na figura, tem-se que: 

 
AB 20 m;

CD 15 m;

AD 12 m;





 

o ângulo ˆDAB  é reto.  
 
Admita que, a cada metro quadrado da superfície desse reservatório, 3  litros de água evaporem por dia. 
Em um dia em que a variação da quantidade de água dependeu apenas da evaporação, o reservatório 
perdeu N  litros de água. O valor de N  é  
a)  360.     
b)  480.     
c)  540.     
d)  630.     
e)  720.     
  

04. Um fabricante recomenda que, para cada 2m  do ambiente a ser climatizado, são necessários 800 BTUh,  
desde que haja até duas pessoas no ambiente. A esse número devem ser acrescentados 600 BTUh  para 
cada pessoa a mais, e também para casa aparelho eletrônico emissor de calor no ambiente. A seguir 
encontram-se as cinco opções de aparelhos desse fabricante e suas respectivas capacidades térmicas: 
Tipo I: 10.500 BTUh  
Tipo II: 11.000 BTUh  
Tipo III: 11.500 BTUh  
Tipo IV: 12.000 BTUh  
Tipo V: 12.500 BTUh  
 
O supervisor de um laboratório precisa comprar um aparelho para climatizar o ambiente. Nele ficarão duas 
pessoas mais uma centrífuga que emite calor. O laboratório tem forma de trapézio retângulo, com as 
medidas apresentadas na figura: 

 
 

Para economizar energia, o supervisor deverá escolher o aparelho de menor capacidade térmica que 
atenda às necessidades do laboratório e às recomendações do fabricante. 

 
A escolha do supervisor recairá sobre o aparelho do tipo  
a)  I.    
b)  II.    
c)  III.    
d)  IV.    
e)  V.    
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05. Marcos comprou a quantidade mínima de piso para colocar em toda a sua sala que tem o formato abaixo e 
pagou R$ 48,00  o metro quadrado. 

 

 
 

Quanto ele gastou comprando o piso para essa sala?  
a)  R$ 288,00     
b)  R$ 672,00     
c)  R$ 1.152,00     
d)  R$ 1.440,00     
e)  R$ 2.304,00     
  

 


