
 

 

Tarefa 19 professor Luan 
 

Frente F (Volume) 
 
01. Calcule o volume, em cm³, de água no tanque a seguir. 
 

 
 
02. (Enem PPL 2018) Uma fábrica comercializa chocolates em uma caixa de madeira, como na figura. 
 

 
 

A caixa de madeira tem a forma de um paralelepípedo reto-retângulo cujas dimensões externas, em 
centímetro, estão indicadas na figura. Sabe-se também que a espessura da madeira, em todas as suas 
faces, é de 0,5 cm.  
 
Qual é o volume de madeira utilizado, em centímetro cúbico, na construção de uma caixa de madeira como 
a descrita para embalar os chocolates?  
a) 654.    
b) 666.    
c) 673.    
d) 681.     
e) 693.    

 
03. (Enem 2010) Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o modelo ilustrado a 

seguir. O cubo de dentro e vazio. A aresta do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que e interno, 
mede 8 cm. 

 

 
 

O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de  
a) 12 cm3.     
b) 64 cm3.     
c) 96 cm3.    
d) 1 216 cm3.     
e) 1 728 cm3.    
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04. (Enem 2010) A siderúrgica “Metal Nobre” produz diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo 
especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralepípedo retangular, de acordo com as 
dimensões indicadas na figura que segue. 

 

 
 

O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza  
a) massa.     
b) volume.     
c) superfície.    
d) capacidade.    
e) comprimento.    

 
05. (Enem PPL 2017)  Para a Olimpíada de 2012, a piscina principal do Centro Aquático de Londres, medindo 

50  metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os atletas a melhorar suas marcas. Observe duas 
das melhorias: 

 

 
 

A capacidade da piscina em destaque, em metro cúbico, é igual a  
a) 3.750.     
b) 1.500.     
c) 1.250.     
d) 375.     
e) 150.     

 
06. (Enem 2010)  Uma fábrica produz barras de chocolates no formato de paralelepípedos e de cubos, com o 

mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo medem 3 cm de largura, 
18 cm de comprimento e 4 cm de espessura. Analisando as características das figuras geométricas 
descritas, a medida das arestas dos chocolates que têm o formato de cubo é igual a 
a) 5 cm.     
b) 6 cm.     
c) 12 cm.    
d) 24 cm.    
e) 25 cm.    



Exercícios Complementares 
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07. (Ufpb 2010) O reservatório de água de certo edifício tem a forma de um paralelepípedo reto retangular 
com base de dimensões internas 3m × 4m, conforme a figura a seguir. 
 

 
 
De acordo com as condições do edifício, por medida de segurança, recomenda-se que, no reservatório, 
deve ficar retida uma quantidade de água correspondente a 18m3, para combater incêndio. Para atender 
essa recomendação, o ponto de saída da água, destinada ao consumo diário dos moradores e do 
condomínio, deve ficar a uma determinada altura ( h ) do fundo do reservatório, de modo que a água 
acumulada no reservatório até essa altura seja destinada para combate a incêndio. 
 
Nessas condições, a altura ( h ) da saída da água para consumo diário deve ser, pelo menos, de:  
a) 1m    
b) 1,5m    
c) 2m    
d) 2,5m    
e) 3m    

 
08. (Ibmecrj 2009)  Um certo tipo de sabão em pó é vendido em caixas com a forma de um paralelepípedo 

reto-retângulo. Antigamente, essa caixa media 6 cm × 15 cm × 20 cm. Por questões de economia do 
material da embalagem, a mesma quantidade de sabão passou a ser vendida em caixas que medem 8 cm 
× 15 cm × a. Assim, o valor de a, em cm, é igual a:  
a) 12    
b) 15    
c) 18    
d) 20    
e) 24    

 
09. (Ufscar 2001)  Se a soma das medidas de todas as arestas de um cubo é 60cm, então o volume desse 

cubo, em centímetros cúbicos, é  
a) 125.    
b) 100.    
c) 75.    
d) 60.    
e) 25.    
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10. (G1 - ifpe 2016)  Uma folha retangular de papelão de 40 cm  por 30 cm  será utilizada para confeccionar 
uma caixa, sem tampa, em forma de paralelepípedo, de base retangular. Para isso, deve-se, a partir desta 
folha de papelão, retirar 4  quadrados de lado 5 cm,  de cada um dos vértices e, em seguida, dobrar os 
lados, conforme a figura abaixo: 

 

 
 

 
 
Determine, em cm³, o volume dessa caixa.  
 


