
                                                                                      

 
 
 
 
01.Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um 
processo de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um 
tanque de resfriamento, como mostrado na figura. 

 
O que aconteceria com o nível da água se colocássemos no tanque um 
objeto cujo volume fosse de 2 400 cm3? 
a)O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 20,2 cm de altura. 
b)O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 cm de altura. 
c)O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 cm de altura. 
d)O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar. 
e)O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar. 
 

02. A siderúrgica “Metal Nobre” produz diversos objetos maciços 
utilizando o ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem 
o formato de um paralelepípedo 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.             c)superfície.        e)comprimento. 
b)volume.           d)capacidade 
 

03. 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 
 

04.O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído 
por outro que tenha a forma de círculo. 
O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma reto, de base 
em forma de triângulo equilátero com lados medindo 30cm. 
Uma loja comercializa cinco tipos de tmapos de vidro circulares com 
cortes já padronizados, cujos raios medem 18 cm, 26 cm, 30 cm, 35 cm 
e 60 cm. O proprietário da mesa deseja adquirir nessa loja o tampo de 
menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior do 
suporte da mesa.Considere 1,7 como aproximação da raiz de 3. 
O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio, em cm, é igual a: 
a) 18      b) 26      c) 30      d) 35    e) 60 
 

05. Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a 
forragem, colocá-la no solo, compactá-la e protegê-la com uma 
vedação denomina-se silagem. Os silos mais comuns são os 
horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme 
mostrado na figura. 
Legenda:  
b - largura do fundo  
B - largura do topo  
C- comprimento do silo  
h - altura do silo 
 
 
 
 

Considere um silo de 2 m de altura, 6 m de largura de topo e 20 m 
de comprimento. Para cada metro de altura do silo,  a largura do 
topo tem 0,5 m a mais do que a largura do fundo. Após a silagem, 
1 tonelada de forragem ocupa 2 m3 desse tipo de silo.   Após a 
silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em 
toneladas, é 
a)110.    b)125.    c)130.   d)220.   e)260. 
 

06. Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo 
retangular com as dimensões dadas por 60 m x 10 m de base e 10 m 
de altura. Com o objetivo de minimizar o impacto ambiental de um 
eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em três 
compartimentos, A, B e C, de mesmo volume, por duas placas de aço 
retangulares com dimensões de 7 m de altura e 10 m de base, de modo 
que os compartimentos são interligados, conforme a figura. Assim, caso 
haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma parte de sua 
carga vazará.  

 
Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com 
sua carga máxima: ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo 
do compartimento C. Para fins de cálculo, considere desprezíveis as 
espessuras das placas divisórias.  Após o fim do vazamento, o volume 
de petróleo derramado terá sido de 
a) 1,4 X 103m3    c) 2,0 X 103m3    e) 6,0 X 103m3  
b) 1,8 X 103m3    d) 3,2 X 103m3  
 

07. Eclusa é um canal que, construído em águas de um rio com grande 
desnível, possibilita a navegabilidade, subida ou descida de 
embarcações. No esquema abaixo, está representada a descida de 
uma embarcação, pela eclusa do porto Primavera, do nível mais alto do 
rio Paraná até o nível da jusante. 
 

 
 

A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 200 m e 
largura igual a 17 m. A vazão aproximada da água durante o 
esvaziamento da câmara é de 4.200 m3 por minuto. Assim, para descer 
do nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de 
a)2 minutos. 
b)5 minutos. 
c)11 minutos. 
d)16 minutos. 
e)21 minutos. 
 

GABARITO 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

C B B A A D D   
 
 

Lista Especial de Matemática  
Assunto: Geometria Espacial  
Prof. Marcão   

https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/45917_pre.jpg?1371464499
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/40415_pre.jpg?1413514548
https://d3nrbuzrdlzz76.cloudfront.net/sis_questoes/posts/39416_pre.jpg?1413514685

