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GEOMETRIA ESPACIAL MÓDULO A10 2ª SÉRIE – MATEMÁTICA – DIOGO MIRANDA  

 
Lista 21 – Atividades 

 
01. Achar a área total da superfície de um cilindro reto, sabendo que o raio da base é de 10 cm e a 

altura é de 20 cm. 

 
 
02. (ENEM) Um artesão fabrica vários tipos de potes cilíndricos. Mostrou a um cliente um pote de raio de 

base a e atura b. Esse cliente, por sua vez, quer comprar um pote com o dobro do volume do pote 
apresentado. O artesão diz que possui potes com as seguintes dimensões: 
 Pote I: raio a e altura 2b 
 Pote II: raio 2a e altura b 
 Pote III: raio 2a e altura 2b 
 Pote IV: raio 4a e altura b 
 Pote V: raio 4ª e altura 2b 
 

O pote que satisfaz a condição imposta pelo cliente é o 
a) I    b) II    c) III    d) IV    e) V 

 
03. Dispõe-se de N tubos cilíndricos, todos iguais entre si, cada qual com diâmetro interno de 4 cm. Se 

esses tubos transportam a mesma quantidade de água que um único tubo cilíndrico, cujo diâmetro 
interno mede 12 cm e cujo comprimento é igual ao dobro do comprimento dos primeiros, então: 
a) N > 15 
b) 10 < N < 15 
c) 6 < N < 10 
d) N < 6 

 
04. Um recipiente com o formato de cilindro circular reto com 4 cm de raio de base e 20 cm de altura 

contém água até a altura h, conforme mostra a figura. 
 

 
 

Sabendo que o volume ocupado pela água corresponde a 60% do volume total do recipiente, a 
altura h, em cm, é 
a) 12.    b) 11.    c) 10.    d) 9.    e) 8. 
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05. Para o armazenamento da água da chuva, Pedro comprou um tambor de 400 litros e instalou nele 
uma torneira que leva uma hora e vinte minutos para esvaziá-lo por completo. Após um dia de 
chuva em que o tambor ficou cheio, Pedro abriu a torneira para lavar o quintal e a fechou depois de 
26 minutos. 
 
Sabendo-se que o tambor tem a forma cilíndrica, qual é a sua altura em dm, sendo que a área de 
sua base mede 5 dm²?  
a) 4 dm.  
b) 8 dm. 
c) 40 dm. 
d) 80 dm. 

 
06. Em um cilindro de 30π cm de perímetro e 20 cm de altura, foi introduzido um sólido de 10 cm de 

altura. Sabendo-se que a base do sólido é uma elipse, cuja área é de 215π cm², calcule o volume de 
água ocupado pelo cilindro quando ele estiver cheio de água.  
a) 4 500π cm3  
b) 3 250π cm³ 
c) 2 350π cm3  
d) 2 250π cm3 

 


