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01. No período de fim de ano, o síndico de um condomínio resolveu colocar, em um poste, uma iluminação 

natalina em formato de cone, lembrando uma árvore de Natal, conforme as figuras 1 e 2. 
 

 
 

A árvore deverá ser feita colocando-se mangueiras de iluminação, consideradas segmentos de reta de 
mesmo comprimento, a partir de um ponto situado a 3 m  de altura no poste até um ponto de uma 
circunferência de fixação, no chão, de tal forma que esta fique dividida em 20 arcos iguais. O poste está 
fixado no ponto C (centro da circunferência) perpendicularmente ao plano do chão.  
Para economizar, ele utilizará mangueiras de iluminação aproveitadas de anos anteriores, que juntas 
totalizaram pouco mais de 100 m de comprimento, dos quais ele decide usar exatamente 100 m  e deixar 
o restante como reserva. 

 
Para que ele atinja seu objetivo, o raio, em metro, da circunferência deverá ser de  
a) 4,00.    
b) 4,87.    
c) 5,00.    
d) 5,83.    
e) 6,26.    

  
02. O volume de um cone circular reto, cuja medida do raio da base é 3 m  e a medida da superfície lateral é 

215 m ,  é igual a  
a) 314 m .     
b) 38 m .     
c) 312 m .     
d) 310 m .     

  
03. Uma das Sete Maravilhas do Mundo Moderno é Templo de Kukulkán, localizado na cidade de Chichén Itzá, 

no México. Geometricamente, esse templo pode ser representado por um tronco reto de pirâmide de base 
quadrada. 

 
As quantidades de cada tipo de figura plana que formam esse tronco de pirâmide são  
a) 2 quadrados e 4 retângulos.    
b) 1 retângulo e 4 triângulos isósceles.    
c) 2 quadrados e 4 trapézios isósceles.    
d) 1 quadrado, 3 retângulos e 2 trapézios retângulos.    
e) 2 retângulos, 2 quadrados e 2 trapézios retângulos.    
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04. Em um curso de dobraduras, a instrutora orientou que fosse construída uma pirâmide de base quadrada, 
de lado igual a 3 cm  e altura igual a 10 cm.  O volume dessa pirâmide é igual a  
a) 325 cm     
b) 330 cm     
c) 315 cm     
d) 39 cm     
e) 312 cm     

  
05. Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e secagem da produção de grãos, 

no formato de um cilindro reto, sobreposta por um cone, e dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio 
e o transporte dos grãos é feito em caminhões de carga cuja capacidade é de 320 m . Uma região possui 
um silo cheio e apenas um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. 

 

 
 

Utilize 3  como aproximação para .  
O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume de grãos 
armazenados no silo é  
a) 6.     
b) 16.     
c) 17.     
d) 18.     
e) 21.    

  
06. Um reservatório de água, de formato cônico, com raio da tampa circular igual a 8  metros e altura igual a 

9  metros, será substituído por outro de forma cúbica, de aresta igual a 10  metros.  
 

Estando o reservatório cônico completamente cheio, ao se transferir a água para o reservatório cúbico, a 
altura do nível atingida pela água será de (considere 3  )  
a) 5,76m.    
b) 4,43m.     
c) 6,38m.     
d) 8,74m.    
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07. Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O sinalizador precisa ser revestido 
externamente com adesivo fluorescente, desde sua base (base do cone) até a metade de sua altura, para 
sinalização noturna. O responsável pela colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira 
que a forma do adesivo corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. 

 
Qual deverá ser a forma do adesivo?  
a)  

    
 

b)  

    
 

c)  

    
 

d)  

    
 
e)  

    
  
08. Uma cozinheira, especialista em fazer bolos, utiliza uma forma no formato representado na figura: 
 

 
 

Nela identifica-se a representação de duas figuras geométricas tridimensionais. 
Essas figuras são  
a) um tronco de cone e um cilindro.    
b) um cone e um cilindro.    
c) um tronco de pirâmide e um cilindro.    
d) dois troncos de cone.    
e) dois cilindros.    
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09. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e decidiu vender caixas com diferentes formatos. Nas 
imagens apresentadas estão as planificações dessas caixas. 

 

 
 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria obterá a partir dessas planificações?  
a) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide.    
b) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide.    
c) Cone, tronco de pirâmide e prisma.    
d) Cilindro, tronco de pirâmide e prisma.    
e) Cilindro, prisma e tronco de cone.    

  
10. A figura seguinte mostra um modelo de sombrinha muito usado em países orientais. 
 

 
 

Esta figura é uma representação de uma superfície de revolução chamada de  
a) pirâmide.    
b) semiesfera.    
c) cilindro.    
d) tronco de cone.    
e) cone.    

  
11. Certo tanque de combustível tem o formato de um cone invertido com profundidade de 5  metros e com 

raio máximo de 4  metros. Quantos litros de combustível cabem, aproximadamente, nesse tanque? 
Considere 3,14.    
a) 20.000 .     
b) 50.240 .     
c) 83.733,33 .     
d) 104.666,67 .     
e) 150.000 .     

  
12. Se um cone reto tem altura igual a 12 cm e seu volume é 364 cm ,  então sua geratriz, em cm,  mede  

a) 20     
b) 10 2     
c) 4 10     
d) 4 2     
e) 2 10     
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13. Em um triângulo retângulo, a medida do menor cateto é 6 cm.  Rotacionando esse triângulo ao redor desse 
cateto, obtém-se um sólido de revolução, cujo volume é 3128 cm .  Nessas condições, a área total da 
superfície do sólido obtido na revolução, em 2cm ,  é  
a) 144     
b) 120     
c) 80     
d) 72     
e) 64     

  
14. Girando, em uma volta completa, um triângulo retângulo de catetos 3 cm  e 4 cm,  em torno de seu cateto 

maior, teremos o sólido abaixo com suas características:  
a) pirâmide com área lateral 230 cm  e volume 310 cm .     
b) cone com área lateral 215 cm  e volume 312 cm .     
c) cone com área da base 216 cm  e volume 312 cm .     
d) pirâmide com área da base e área lateral iguais a 312 cm .     
e) cone com área da base e área lateral iguais a 315 cm .     

 
 


