
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Nickollas 
 
01. Em um condomínio, uma área pavimentada, que tem a forma de um círculo com diâmetro medindo 6 m,  é 

cercado por grama. A administração do condomínio deseja ampliar essa área, mantendo seu formato 
circular, e aumentando, em 8 m,  o diâmetro dessa região, mantendo o revestimento da parte já existente. 
O condomínio dispõe, em estoque, de material suficiente para pavimentar mais 2100 m  de área. O síndico 
do condomínio irá avaliar se esse material disponível será suficiente para pavimentar a região a ser 
ampliada. 
Utilize 3  como aproximação para .  
 
A conclusão correta a que o síndico deverá chegar, considerando a nova área a ser pavimentada, é a de 
que o material disponível em estoque  
a) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 221 m .    
b) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 224 m .     
c) será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 248 m .     
d) não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 2108 m .     
e) não será suficiente, pois a área da nova região a ser pavimentada mede 2120 m .     

  
02. A figura abaixo mostra um círculo que representa uma região cuja área mede 2600 m . No círculo está 

destacado um setor circular, definido por um ângulo central que mede 24 .  
 

 
 
Quantos metros quadrados mede a área da região representada pelo setor circular?  

 
03. A rosa dos ventos é uma figura que representa oito sentidos, que dividem o círculo em partes iguais. 
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Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um shopping e sua lente pode ser direcionada 
remotamente, através de um controlador, para qualquer sentido. A lente da câmera está apontada 
inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador efetua três mudanças consecutivas, a saber: 
 
- 1ª mudança: 135  no sentido anti-horário; 
- 2ª mudança: 60  no sentido horário; 
- 3ª mudança: 45  no sentido anti-horário. 
 
Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a câmera, com a menor amplitude possível, no sentido 
Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de um cliente. 
 
Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar para reposicionar a câmera?  
a) 75  no sentido horário.    
b) 105  no sentido anti-horário.    
c) 120  no sentido anti-horário.    
d) 135  no sentido anti-horário.    
e) 165  no sentido horário.    

  
04. Considerando o círculo de raio 4 cm,  qual a área, em 2cm ,  do setor circular determinado pelos pontos 

A, B  e C,  sabendo-se que  CÂB 60 ?  
 

 
 
05. 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.   

 
06. Ao aumentarmos em 20% a medida do raio de um círculo, sua área sofrerá um aumento de  
 
07. Os condutos forçados em uma usina hidrelétrica são, na maioria dos casos, tubulações cilíndricas, que 

escoam o líquido sob uma pressão diferente da atmosfera. 
Na imagem, temos a representação da secção transversal de um conduto forçado cilíndrico, na qual as 
circunferências são concêntricas (centro no ponto C) e a região ocupada entre a circunferência maior e a 
circunferência menor é chamada de coroa circular. 
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Sabendo que, o raio da circunferência maior mede 15  metros e o raio da circunferência menor mede 10  
metros, podemos afirmar que a área da coroa circular é, em 2m ,  
Adote   3   

 
08. O fenômeno conhecido como Agroglifo, figuras geométricas ou grandes círculos, se repetiu em 2013 na 

cidade de Ipuaçu, no Oeste do Estado de Santa Catarina. Moradores avistaram dois desenhos em formatos 
diferentes e maiores que os do ano passado. Segundo os moradores, o fenômeno acontece na cidade 
desde 2008, sempre nesta época do ano e atrai curiosos e especialistas. 
 
Suponha que uma das figuras encontradas na cidade de Ipuaçu seja a figura abaixo, formada por um 
círculo maior e dois semicírculos menores, cujas dimensões estão indicadas na figura. Sendo assim, é 
CORRETO afirmar que a área da região destacada em preto é de: 
 

 
 

(Use   3,14 )  
 
09. Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas por uma nova, mais potente. 

As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são círculos de raio 2 km,  cujas circunferências 
se tangenciam no ponto O,  como mostra a figura. 

 

 
 

O ponto O  indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja circunferência 
tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores. 
Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi ampliada 
em  
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10. A área do círculo, em cm2, cuja circunferência mede 10 cm,  é:  
 
11. 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 )   

 
12. 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)   

 
13. A moeda de 1 real é formada de uma parte prateada (círculo interior onde aparece o valor da moeda e o 

ano de fabricação) e uma parte dourada (coroa circular). 
 

 
 

Sabendo que a moeda tem 27 mm  de diâmetro e que a parte prateada tem 24 mm  de diâmetro (usando 
a aproximação   3,1).  podemos afirmar que a área, em milímetros quadrados, da parte dourada, é  

 
14. O perímetro do triângulo ABC  vale 120cm  e a bissetriz do ângulo Â  divide o lado oposto em dois 

segmentos de 18  e 22cm,  conforme a figura. 
 

 
 
A medida do maior lado desse triângulo, em cm,  é  


