
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Nickollas 
 
01. A hipotenusa de um triângulo retângulo mede 13 cm.  Determine o valor da medida do cateto maior 

sabendo que o cateto menor mede 5 cm.  
 
02. 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.  
 

Se, por uma questão de segurança, o reservatório precisa ser cercado, então o comprimento dessa cerca 
será, em metros, de  

 
03. Francisco decidiu fazer uma brincadeira com seus filhos. Montou um mapa do tesouro com algumas 

instruções e disse-lhes que, ao chegar ao ponto final, encontrariam um belo prêmio. As instruções foram: 
1. ande 200  metros na direção NORTE; 
2. ande 120  metros na direção LESTE; 
3. ande 50  metros na direção SUL; 
4. ande 40  metros na direção OESTE. 
 

 
 
Luiz, um de seus filhos, decidiu colocar em prática o que acabara de aprender na escola. Em alguns 
minutos, ele descobriu qual seria a menor distância entre o ponto de partida e o ponto de chegada 
mostrado no mapa. Assim sendo, a distância calculada por Luiz foi de  

 
04. Um fio foi esticado entre as extremidades de duas torres de transmissão. Sabendo que a torre menor tem 

16 m  de altura, a torre maior tem 21 m de altura e que a distância entre as duas torres é de 12 m,  qual é 
o comprimento do fio?  
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05. O município de Mossoró, no estado do Rio Grande do Norte é o maior produtor de sal marinho do Brasil. 
Esse sal é transportado, por meio terrestre, até a capital do estado, Natal, que fica a, aproximadamente, 
200 km  a leste e 150 km ao sul da cidade de Mossoró, de acordo com mapa abaixo: 

 

 
 

Com base em seus conhecimentos de geometria, é CORRETO afirmar que a distância em linha reta entre as 
cidades de Mossoró e de Natal, em km,  é de:  

 
06. Na figura, que representa o projeto de uma escada com 5  degraus de mesma altura, o comprimento total 

do corrimão é igual a  
 

 
 

07. A figura a seguir ilustra uma haste AC  articulada em B  com as respectivas medidas horizontais e verticais 
referentes a uma das suas possíveis configurações.  

 
 

A maior distância possível entre as extremidades A  e C,  em decímetros, vale  
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08. Um famoso rei, de um reino bem, bem distante, decide colocar um tampo circular para servir de mesa no 
salão de reunião. A porta de entrada do salão tem 1  metro de largura por 2,4  metros de altura. 
Qual o maior diâmetro que pode ter o tampo circular da mesa para passar pela porta do salão?   

 
09. Na figura a seguir, há 4  circunferências concêntricas cujos raios medem 1,0 cm; 0,9 cm; 0,8 cm; 0,7 cm. 

 
 
A área da região sombreada, em 2cm ,  é 
(use 3  como aproximação para )   

 
10. Ruan começou os treinamentos para correr uma meia maratona: 21 km  de distância. Seu treinador 

sugeriu que iniciasse os treinos correndo distâncias menores e fosse aumentando a cada semana, até que 
suportasse os 21 km  sem muitas alterações na frequência cardíaca. Ruan, então, decidiu fazer os 
treinamentos correndo em torno de uma praça circular cujo raio é de 35  metros. Quantas voltas, no 
mínimo, ele precisaria dar nessa praça para alcançar os 21 km  de distância percorrida?  
(Adote   3)   

 
11. Determinada Prefeitura pretende construir três canteiros em formato de círculos como ilustram as figuras 

abaixo. 
 

 
 
Sabe-se que cada canteiro tem um raio de 50  metros. Sendo assim, assinale a alternativa que apresenta a 
área total dos 3  canteiros. 
Dado:    3,14.   

 
12. Um estudante do Curso de Mecânica do IFAL dispõe de uma placa metálica quadrada de lado igual a 

60 cm.  Qual será a área de um círculo inscrito nessa placa em centímetros quadrados? Use   3,14.   
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13. A moeda de R$ 1,00  consiste de dois círculos concêntricos de diâmetros de aproximadamente 2,60 cm  e 
1,80 cm,  conforme figura.  

 
Qual a área da região dourada da moeda, em 2mm ,  considerando   3,14?   

 
14. Tradicionalmente uma pizza média de formato circular tem diâmetro de 30 cm  e é dividida em 8  fatias 

iguais (mesma área). Uma família, ao se reunir para o jantar, fará uma pizza de formato circular e 
pretende dividi-la em 10  fatias também iguais. Entretanto, eles desejam que cada fatia dessa pizza tenha 
o mesmo tamanho (mesma área) de cada fatia da pizza média quando dividida em 8  fatias iguais. 
 
Qual o valor mais próximo do raio com que deve ser feita a pizza, em centímetro, para que eles consigam 
dividi-Ia da forma pretendida? 
 
Use 2,2  como aproximação para 5.   


