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Simulado 03 
 

01.  Ao serem retirados 128 litros de água de uma caixa d'água 
de forma cúbica, o nível da água baixa 20 centímetros. Qual o 
comprimento das arestas da referida caixa? 
a) 80 cm      b) 8 cm           c) 12 cm      d) 800 cm e) 120 cm 
 

02.  Observe a figura. 

 
Essa figura representa uma piscina retangular com 10m de 
comprimento e 7m de largura. As laterais AEJD e BGHC são 
retângulos, situados em planos perpendiculares ao plano que 
contém o retângulo ABCD. O fundo da piscina tem uma área 
total de77m² e é formado por dois retângulos, FGHI e EFIJ. O 
primeiro desses retângulos corresponde à parte da piscina onde 
a profundidade é de 4m e o segundo, à parte da piscina onde a 
profundidade varia entre 1m e 
4m. A piscina, inicialmente vazia, recebe água à taxa de 8.000 
litros por hora. 
Assim sendo, o tempo necessário para encher totalmente a 
piscina é de 
 

a) 29 h e 30 min     c) 29 h e 45 min e) 30 h e 5 min 
b) 30 h e 15 min     d) 30 h e 25 min 
 

03. O raio de um cilindro circular reto é aumentado de 25%; para 
que o volume permaneça o mesmo, a altura do cilindro deve ser 
diminuída de k%. Então k vale: 
a) 25       b) 28  c) 30        d) 32      e) 36 
 

04. Num tonel de forma cilíndrica, está depositada uma 
quantidade de vinho que ocupa a metade de sua capacidade. 
Retirando-se 40 litros de seu conteúdo, a altura do nível do vinho 
baixa de 20%. O número que expressa a capacidade desse 
tonel, em litros é:  
a) 200.      b) 300. c) 400.         d) 500.  e) 800 
 

05. Nove cubos de gelo, cada um com aresta igual a 3 cm, 
derretem dentro de um copo cilíndrico, inicialmente vazio, com 
raio da base também igual a 3 cm. 

 
Após o gelo derreter completamente, a altura do nível da água 
no copo será de aproximadamente. 
a) 8,5 cm.       b) 8,0 cm.    c) 7,5 cm.     d) 9,0 cm.     e) 6,5 cm 
 

06. Numa indústria, deseja-se utilizar tambores cilíndricos para 
a armazenagem de certo tipo de óleo. As dimensões dos 
tambores serão 30 cm para o raio da base e 80 cm para a altura. 
O material utilizado na tampa e na lateral custa R$100,00 o 
metro quadrado. Devido à necessidade de um material mais 
resistente no fundo, o preço do material para a base inferior é de 

R$200,00 o metro quadrado. Qual o custo de material para a 
confecção de um desses tambores sem contar as perdas de 
material? (Em seus cálculos, considere π =3,14)  
a) R$ 249,10    c) R$ 247,90      e) R$ 250,00 
b) R$ 242,50    d) R$235,5 
 

07. Na figura, O é o centro do cubo. 

 
Se o volume do cubo é 1, o volume da pirâmide de base ABCD 
e vértice O é 
a) 1/2.      b) 1/3. c) 1/4.       d) 1/8. e) 1/6. 
 

08. O valor numérico de cada aresta de um cubo é 2, e os pontos 
P, Q e R são pontos médios de três arestas, como no desenho 
a seguir. Um plano passando pelos pontos P, Q e R secciona o 
cubo em dois sólidos. A razão entre o volume do sólido menor e 
o volume do cubo é 
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09. Um chapéu, no formato de um cone circular reto, é feito de 
uma folha circular de raio 30 cm, recortando-se um setor circular 

de ângulo  𝜃 =  
2𝜋

3
 radianos e juntando os lados. A área da base 

do chapéu, em cm², é: 
𝑎) 140𝜋        𝑏) 110𝜋               𝑐)130𝜋               𝑑) 100𝜋            𝑒) 120𝜋  
 

10. Um recipiente, na forma de um cilindro circular reto de raio R 
e altura 32 cm, está até à metade com água (figura 1). Outro 
recipiente, na forma de um cone circular reto, contém uma 
substância química que forma um cone de altura 27 cm e raio r 
(figura 2). 

 
Sabendo que R = (3/2) r, e substância química do cone é 
despejadas no cilindro, formando uma mistura homogênea 
(figura 3), determine a altura h atingida pela mistura no cilindro. 
a)  17 cm    b) 20 cm     c) 19 cm    d) 18 cm   e) 21 cm 
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