
 

 

Professor Nickollas – Tarefa 12 
 
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. Admitindo um retângulo cujos lados medem a  e b,  sendo a b,  é possível formar uma sequência ilimitada 

de retângulos da seguinte forma: a partir do primeiro, cada novo retângulo é construído acrescentando-se 
um quadrado cujo lado é igual ao maior lado do retângulo anterior, conforme ilustrado a seguir. 

 

 
 

A figura IV destaca a linha poligonal 1 2 3 4 5 6P P P P P P ,  formada pelos lados dos retângulos, que são os 
elementos da sequência (a, b, a b, a 2b, 2a 3b).    

 



Matemática 
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Mantendo o mesmo padrão de construção, o comprimento da linha poligonal 1 2 3 4 5 6 7P P P P P P P ,  de 1P  até o 
vértice 7P ,  é igual a:  
a)  5a 7b     
b)  8a 12b     
c)  13a 20b     
d)  21a 33b     

  
03. Um terreno retangular de lados cujas medidas, em metro, são x  e y  será cercado para a construção de 

um parque de diversões. Um dos lados do terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura. 
 

 
 

Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará R$ 7.500,00.  O material da cerca custa R$ 4,00  por 
metro para os lados do terreno paralelos ao rio, e R$ 2,00  por metro para os demais lados. 
 
Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do material podem ser relacionados pela 
equação  
a)  4(2x y) 7.500      
b)  4(x 2y) 7.500      
c)  2(x y) 7.500      
d)  2(4x y) 7.500      
e)  2(2x y) 7.500      
  

04. Como um relógio cuco funciona - Escrito por Brenton Shields | Traduzido por Cezar Rosa 

 
 

O pêndulo 
 
Toda vez que o pêndulo vai para frente e para trás, a mão dos segundos se move para frente uma vez, no 
relógio. Segundo a Antiques Merritt, o comprimento do eixo é o fator decisivo no tempo que o pêndulo leva 
para oscilar. Fabricantes de relógio calibram os eixos dos relógios para que um balanço seja igual a um 
segundo de tempo. 

 



Exercícios Complementares 
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Engrenagens 
 
Uma série de pesos e engrenagens dentro do relógio regula o movimento de suas mãos. Os pesos são 
amarrados em torno das engrenagens com correntes e descem como polias com o balanço do pêndulo. Em 
resumo, os pesos controlam o funcionamento interno do relógio. Um peso controla o movimento das mãos, 
outro controla o carrilhão ou sinal sonoro e um terceiro controla o pássaro cuco. 

Fonte: http://www.ehow.com.br/relogio-cuco-funciona-info_42814/ Acesso: 11 ago. 2014. 
(Adaptado) Imagem disponível em http://www.relogios-cuco.com/d/products/1-0119-01-c.jpg Acesso: 11 ago. 2014. 

 
A figura abaixo representa o esquema de uma casinha (vista de uma lateral e vista frontal) a ser 
construída em madeira para abrigar um relógio do tipo cuco. 

 

 
 

Sobre as peças que formarão o telhado da casinha que abrigará o relógio Cuco é correto afirmar que:  
a)  São dois paralelogramos de lados medindo 25 cm  e 40cm.     
b)  São dois retângulos de lados medindo 25 cm  por 10 cm.     
c)  São dois quadrados de lado 25cm.     
d)  São dois retângulos de lados medindo 40cm  por 20cm.     
e)  Com base nas informações dadas na figura, não é possível determinar o formato das peças que 

comporão o telhado.    
 


