
 

 

Resolução - Tarefa 10 – Frente C – Módulo C 06 - Professor Rogério 
Assunto: Racionalização de denominadores  
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Resolução - Tarefa 10 – Frente F - Professor Rogério 

Assunto: Medidas de volume 
 

01. Quantos cm³ equivalem a 10 litros? 
Resolução 
Sabe-se que em 10cm³ cabe exatamente 1 litro. 
Em 10 caixas de 10 cm³ cada uma, lado a lado, temos apenas um sólido com as 
seguintes dimensões e volume: 10 cm x 10 cm x 100 cm = 10.000 cm³ 
 

02.Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto para 
tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 ml 
desse produto para cada 1000 l de água da piscina. Essa empresa foi contratada para 

cuidar de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 m, com 
largura e comprimento iguais a 3 m e 5 m, respectivamente. O nível da lâmina d’água 
dessa piscina é mantido a 50 cm da borda da piscina. 
Qual é a quantidade desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina    
de modo a atender às suas especificações técnicas? 

  

Resolução 
A piscina possui uma profundidade de 1,7 m. Como o nível da água é mantido a 50 cm 
da borda, podemos concluir que a altura da água é de 1,2 m, ou seja, a água ocupa um 
paralelepípedo reto de medidas 3, 5 e 1,2 metros. 
Calculando o volume, temos: 1,2. 3 . 5 = 18 m³ 
Sabendo que a proporção é de 1 m³ de volume para 1000 litros de água, podemos 
calcular a quantidade de litros de água da piscina que é 18 . 1000 = 18.000 litros 

 Calculando a quantidade de produto: 18. 1,5 = 27ml 
 

03.Um reservatório, inicialmente vazio, com capacidade para 8000 litros, recebe água à 
razão de 1600cm³ por segundo. Qual será o tempo decorrido para que ele fique 
totalmente cheio? 

 Resolução 
Sabe-se que 1 m³ equivale a 1000 litros e 0,0016 m³ equivale a 1600 cm³. 

 O objetivo é encher um reservatório de 8 m³ a uma taxa de 0,0016 m³ por segundo. 
Assim: 8 / 0,0016 = 5000 segundos que equivalente a 1h 23min 20s. 
 

04.Uma lata de tinta, com a forma de um paralelepípedo retangular reto, tem as dimensões, 
em centímetros, mostradas na Figura do Enunciado. Será produzida uma nova lata, com 
os mesmos formato e volume, de tal modo que as dimensões de sua 
base sejam 25%maiores que as da lata atual. Para obter a altura da 

nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em que percentual? 
 
Resolução 
O volume atual da lata é 40.24.24 = 23 040 cm3 

As dimensões da base da nova lata são de 24 + 6 = 30. 
O novo volume deve ser igual ao volume atual. Assim, se h é a nova 
altura, temos: 30.30.h = 23 040 e h = 25,6 

Portanto a redução da altura foi de 40 – 25,6 = 14,4. Em porcentagem a redução foi de 
14,4/40 = 0,36 = 36%. 

05.Calcule a capacidade, em litros, de uma piscina com as seguintes dimensões: 8 m de 
comprimento, 6 m de largura e 1,8 m de profundidade (altura).  
Resolução:  
Calculando o volume da piscina, temos V = 8. 6 . 1,8 = 86,4 m³  

Como 1m³ corresponde a 1000 litros, e a piscina possui 86,4m³ temos:  
Portanto 86,4 . 1000 = 86 400 litros de água para encher essa piscina. 

 


