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SISTEMA DE MEDIDAS, GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL
• Análise e interpretação de diferentes representações de figuras planas, como
desenhos, mapas e plantas.
• Utilização de escalas.
• Visualização de figuras espaciais em diferentes posições.
• Representações bidimensionais de projeções, planificações e cortes.
• Métrica.
• Áreas e volumes.
• Estimativas.
• Aplicações.
Vamos começar entendo quais são as medidas utilizadas nas escalas, medidas,
nas figuras planas e espaciais, ok?

1. Sistemas de Medidas
1.1. Comprimento
No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de medida de
comprimento é o metro, representado pela letra “m”.
Para melhor entendimento, iremos construir uma tabela:

Para realizarmos as transformações, temos que trabalhar com a vírgula, uma
vez que a vírgula indica a unidade daquela grandeza.
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Por exemplo:
Exemplo 1:
10,3 m (a vírgula está na casa dos metros, logo o número está em metros)
Exemplo 2:
345,87 dm (a vírgula está na casa dos decímetros, logo o número está em decímetros)
Vamos aprender agora a realizar as transformações.

Utilizando a tabela anteriormente mostrada com as unidades de medidas do comprimento, vamos seguir 3 passos para realizar as transformações:
1. coloque a vírgula na unidade respectiva (tabela);
2. coloque o número, sendo um algarismo em cada casa;
3. transfira a vírgula para a unidade que se deseja transformar a grandeza.

Para cada casa (unidade), iremos colocar somente um algarismo na tabela.
a) Transformar 34,6 m em km.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

7 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

b) Transformar 5,89 dm em hm.

c) 2,45 m em dam.

1.2. Capacidade
No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de medida de capacidade é o litro, representado pela letra l.


Obs.:
para transformações de capacidade e massa teremos o mesmo raciocínio,
mudando somente a simbologia.
Vejamos a tabela:
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Utilizando os 3 passos que aprendemos nas transformações de comprimento,
iremos atuar da mesma forma, porém as unidades são as de capacidade.
Vejamos os exemplos:
a) Transformar 324,6 dl em kl.

b) 5,43 hl em ml.

c) 2,9845 dal em cl.
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1.3. Massa
No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de medida de massa é o Quilograma, representado por Kg.
De forma análoga, temos o mesmo procedimento para a grandeza massa, por exemplo:
Transformar 45,87 g em kg.

Nesse caso, teremos que 45,87g equivale a 0,04587 Kg.

1.4. Superfície - Área
No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de medida de área é o metro ao quadrado, representado pela letra m2.
Para melhor entendimento, iremos construir uma tabela:

Para realizarmos as transformações, temos que trabalhar com a vírgula, uma vez que, a vírgula indica a unidade daquela grandeza.

Para cada casa (unidade), iremos colocar agora (2) dois algarismos.
Vamos seguir os seguintes passos para realizar as transformações:
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• coloque a vírgula na unidade respectiva;
• coloque o número, sendo dois algarismos em cada casa;
• transfira a vírgula para a unidade que se deseja transformar a grandeza.

Exemplo:
a) 45,678 m2 em km2
b) 32,8 cm2 em hm2
a) 45,678 m2 em km2

b) 32,8 cm2 em hm2

1.5. Volume
No Sistema Internacional de Unidades (SI), a unidade padrão de medida de volume é o metro ao cubo representado pela letra m3.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

11 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

Para melhor entendimento, iremos construir uma tabela:

Para realizarmos as transformações, temos que trabalhar com a vírgula, uma
vez que a vírgula indica a unidade daquela grandeza.
Para cada casa (unidade), iremos colocar agora três algarismos.
Vamos seguir os seguintes passos para realizar as transformações:
• colocar a vírgula na unidade respectiva;
• colocar o número, sendo três algarismos em cada casa;
• transferir a vírgula para a unidade que se deseja transformar a grandeza.
Exemplo:
a) 335,978 m3 em dm3

Temos uma relação muito importante entre volume e capacidade:
• 1 m3 equivale a 1000l.
• 1 dm3 equivale a 1l.
• 1 cm3 equivale a 1 ml.
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Algumas Transformações Importantes
1.6. Grandeza: Tempo
No Sistema Internacional de Medida, temos: segundos “s”.
1. 1 minuto equivale a 60s.
2. 60 minutos equivalem a 1 hora.
3. 1 hora equivale a 3600s.

1.7. Temperatura
No Sistema Internacional de Medida, temos: Kelvin “K”.
Escala Absoluta
Conversão de Escalas:
1. Celsius para Kelvin, Kelvin para Celsius
A diferença entre as escalas Celsius (C) e Kelvin (K) é simplesmente o ponto 0.
Assim, para fazermos a conversão, basta somarmos 273:
K=C+273
Ex.: converta 36ºC para a escala Kelvin.
K = C + 273
C = 36ºC
K = 36 + 273
K = 309 K
2. Celsius para Fahrenheit, Fahrenheit para Celsius
A diferença entre os pontos de fusão e de ebulição da água representam a mesma variação de temperatura. Assim, para fazermos a conversão, temos:
F= 1,8 C + 32
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Ex.: converta 37ºC para a escala Fahrenheit.
F=1,8⋅37+32
F=66,6+32
F=98,6

Ex.: converta 95ºF para a escala Celsius:
C=95−321,8
C=631,8
C=35
3. Kelvin para Fahrenheit, Fahrenheit para Kelvin
Para converter da escala Kelvin para Fahrenheit, podemos converter de Celsius
para Kelvin e então para Fahrenheit ou usar a fórmula:

Para convertermos valores de temperaturas de uma escala para outra, basta
colocarmos na fórmula o valor conhecido e calcularmos a incógnita sabendo que:
C = Temperatura em Graus Celsius (°C)
F = Temperatura em Graus Fahrenheit (°F)
K = Temperatura em Kelvin (K)

1.8. Ângulos
No Sistema Internacional de Medidas, temos: radiano “rad.”
180º= π rad.
Para realizar as conversões, basta utilizar a regra de três simples, que veremos
ainda neste módulo.
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Questão 1    (2017) João participou da última edição da Volta Internacional da Pampulha, uma das grandes provas do calendário brasileiro, realizada no primeiro domingo de dezembro em Belo Horizonte. O percurso total dessa prova é de 17,8 km.
João conseguiu percorrer 9,75 km da prova.
Quantos quilômetros faltaram para ele concluir o percurso?
a) 28,55 km
b) 17,80 km
c) 9,75 km
d) 8,05 km

Letra d.
Essa questão é bem tranquila, basta apenas realizarmos uma subtração:
17,8 - 9,75 = 8,05 Km

Questão 2    (2017) Quantos litros de água cabem em um cubo com 20 centímetros
de aresta?
a) 8000 litros
b) 4000 litros
c) 8 litros
d) 4 litros
e) 400 litros
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Letra c.
Temos um sólido geométrico, um cubo, com três dimensões: largura, altura e comprimento, sendo elas com as mesmas dimensões.
O referido cubo tem 20 cm de aresta, ou seja, 20 cm de altura, 20 cm de largura e
20 cm de comprimento.
Multiplicando as dimensões, teremos:8000³ (20 cm x 20 cm x 20 cm = 8000 cm³).
É importante saber a relação entre volume e capacidade, em que cada 1 cm³ equivale a 1 ml. Dessa forma, o volume de 8000 cm³ equivalem 8000 ml.
Se cada 1000 ml equivalem a 1 litro, então em 8000 ml teremos 8 litros.

Questão 3    (2017) Ao somarmos 72,5 decigramas com 0,875 decagramas teremos?
a) 7,3375 gramas
b) 73,375 gramas
c) 9,475 gramas
d) 16 gramas

Letra d.
Usando a tabela mostrada nos comentários anteriores, é só seguir os 3 passos:
kg

hg

dag

g

dg

cg

7

2,

5

7,

2

5

0,

8

7

5

0

8,

7

5

mg
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Transformando as medidas em gramas, teremos:
72,5 decigramas = 7,25 gramas
0,875 decagramas = 8,75 gramas
Somando os valores:
7,25 + 8,75 = 16 gramas

Questão 4    (2017) Um recipiente estava com 6 litros de água e foram retirados o
equivalente a 12 copos de 300 mililitros de água do recipiente. Nessas circunstâncias, o total de água, em mililitros, que sobrou no recipiente foi:
a) 1400
b) 3600
c) 2400
d) 2600

Letra c.
Sabemos que 6 litros equivalem a 6000 ml
12 copos de 300 mililitros equivalem a (12 x 300) = 3600 ml.
Como os valores já se encontram com as mesmas medidas, podemos realizar
a diferença:
6000 - 3600 = 2400 ml

Questão 5    (2017) O valor em decímetros de 0,473 dam é:
a) 4,73 dm.
b) 0,0473 dm.
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c) 4730 dm.
d) 47,3 dm.
e) 473 dm.

Letra d.
Usando a tabela e seguindo os passos, teremos:
km

hm

dam

m

dm

cm

0,

4

7

3

0

4

7,

3

mm

Colocamos a vírgula na unidade de decâmetro, depois o número, sendo um algarismo em cada casa, e depois deslocamos a vírgula para a unidade de decímetros.

Questão 6    (2016) No depósito há um rolo de arame cujo fio mede 0,27 km de
comprimento. Se todo o fio desse rolo for cortado em pedaços iguais, cada qual
com 120cm de comprimento, o número de partes que serão obtidas é:
a) 225;
b) 205;
c) 180;
d) 160.

Letra a.
Uma questão básica de transformação, em que iremos transformar de quilômetros
em centímetros, sendo 0,27 Km:
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km

hm

dam

0,

2

7

2

7

m

dm

cm

0

0

0,

mm

Dessa forma, temos que o rolo possui 27000 cm de fio.
Se cada rolo possui 120 cm, basta dividirmos 27000 por 120 para calcularmos a
quantidade de partes necessárias.
27000 / 120 = 225 partes.

Questão 7    (2016) De uma jarra com suco que tinha na geladeira, Pedro tomou
dois quintos deste suco e Lucas tomou três oitavos do mesmo suco. Sabendo-se
que sobraram ainda 405 ml de suco na jarra, a quantidade que os dois tomaram,
em ml, foi de
a) 405 ml.
b) 1600 ml.
c) 720 ml.
d) 1395 ml.
e) 945 ml.

Letra d.
Podemos fazer com que as frações possuam os mesmos denominadores, pois ficará
mais fácil.
2/5 do suco, (multiplicando por 8) podemos ter a seguinte fração equivalente: 16/40
3/8 do suco, (multiplicando por 5) podemos ter a seguinte fração equivalente: 15/40
Dessa forma, já temos 16/40 + 15/40 = 31/40

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

19 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

Assim, sobram 9/40, que correspondem a 405 ml
9/40 (do total) = 405
Total = (405 x 40) / 9
Total = 1800
Daí, tirando os 405 ml, 1800 - 405= 1395 ml

Questão 8    (2016) Quantos hectolitros cabem em 1,2 dam3?
a) 120
b) 1.200
c) 12.000
d) 120.000

Letra c.
Para realizar as transformações, utilize as tabelas, em que teremos:
1 hectolitros = 100 litros
1,2 dam³ = 1.200.000 dm³ = 1.200.000 litros
1.200.000 / 100 = 12.000

Obs.:
sabemos que 1 dm³ = 1 litro.

Noções de Geometria
Análise e interpretação de diferentes representações de figuras planas, como
desenhos, mapas e plantas. Utilização de escalas. Visualização de figuras espaciais em diferentes posições. Representações bidimensionais de projeções,
planificações e cortes.
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Polígonos
Para que possamos entender melhor as formas das figuras, é preciso saber o
que vem a ser um polígono, sendo assim, um polígono é uma figura plana formada
por três ou mais segmentos de reta que se intersectam dois a dois. Os segmentos
de reta são denominados lados do polígono. Os pontos de intersecção são denominados vértices do polígono.
Polígono convexo:

É um polígono formado de modo que os prolongamentos dos lados (segmentos
de reta) nunca ficarão na região interna da figura. Se dois pontos pertencem a um
polígono convexo, então todos os segmentos formados por esses dois pontos como
extremidades estarão na região interna do polígono.
Polígonos

N. de lados

Polígonos

N. de lados

Triângulo

3

Quadrilátero

4

Pentágono

5

Hexágono

6

Heptágono

7

Octógono

8

Eneágono

9

Decágono

10

Undecágono

11

Dodecágono

12
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Questão 9    (VUNESP/PREFEITURA DE ITANHAÉM/2017) O perímetro de cada uma
das figuras a seguir está representado no seu interior e determina o tamanho de
cada pedaço de arame com o qual cada figura foi construída. A 1ª figura é um triângulo equilátero, a 2ª, um quadrado, e a 3ª, um pentágono regular.

Construindo um hexágono irregular (6 lados) com dois pedaços de arame de cada
uma dessas figuras, o perímetro desse hexágono, em cm, será de
a) 52.
b) 54.
c) 56.
d) 58.
e) 60.

Letra a.
As figuras são regulares, logo seus lados são todos iguais. Sendo assim, para encontrarmos o valor de cada lado, basta dividirmos o perímetro pela quantidade de
lados, vejamos:
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Triângulo equilátero
Perímetro = 28,5. Lado 28,5/3 = 9,5 para cada lado
Quadrado
Perímetro = 34. Lado 34/4 = 8,5 para cada lado
Pentágono regular
Perímetro 40. Lado 40/5 = 8 para cada lado
O hexágono com dois pedaços de arame de cada uma das figuras, temos:
9,5 x 2 = 19
8,5 x 2 = 17
8 x 2 = 16
Somando os resultados, temos 52.

Polígono não convexo: ocorre quando, dados dois pontos do polígono, o segmento que tem esses pontos como extremidades possuir pontos que estão na região externa do polígono.

Segmentos congruentes: dois ângulos ou segmentos são congruentes quando
possuem as mesmas medidas.
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Paralelogramo: é um quadrilátero em que os lados opostos são paralelos. Podemos observar em um paralelogramo que:
I – os lados opostos são congruentes;
II – os ângulos opostos são congruentes;
III – a soma de dois ângulos consecutivos vale 180º;
IV – as diagonais cortam-se ao meio.

Losango: paralelogramo que possui todos os quatro lados congruentes. As diagonais desse polígono (losango) formam um ângulo de 90º.
Retângulo: é um paralelogramo com dois pares de lados paralelos e quatro
ângulos retos.
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Quadrado: é um paralelogramo que é, ao mesmo tempo, um losango e um retângulo. O quadrado possui quatro lados com a mesma medida e, também, quatro
ângulos retos.
Trapézio: quadrilátero que só possui dois lados opostos paralelos com comprimentos distintos, denominados base menor e base maior. O segmento que liga
os pontos médios dos lados não paralelos de um trapézio é paralelo às bases e o
seu comprimento é a média aritmética das somas das medidas das bases maior e
menor do trapézio.

Trapézio isósceles: trapézio cujos lados não paralelos são congruentes. Existem dois ângulos congruentes e dois lados congruentes.
Trapézio retângulo: trapézio que tem apenas dois lados paralelos e um ângulo
reto.
Trapézio escaleno: trapézio que tem apenas dois lados paralelos e de comprimentos diferentes.

Triângulos
Tipos de Triângulos
Os triângulos podem ser classificados de acordo com o tamanho relativo de seus lados:
triângulo equilátero: possui todos os lados congruentes, isto é, iguais.
Um triângulo equilátero é também equiângulo, pois todos os seus ângulos
internos são iguais (medem 60º), sendo, portanto, classificado também como um
polígono regular;
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triângulo isósceles: possui pelo menos dois lados iguais e dois ângulos congruentes. O triângulo equilátero é, consequentemente, um caso especial
de triângulo isósceles, que apresenta não somente dois, mas todos os três
lados iguais. Em um triângulo isósceles, o ângulo formado pelos lados
congruentes é chamado ângulo do vértice. Os demais ângulos denominam-se
ângulos da base e são iguais;
triângulo escaleno: tem as medidas dos três lados diferentes. Os ângulos internos de um triângulo escaleno também possuem medidas diferentes.
Os triângulos também podem ser classificados de acordo com seus ângulos internos:
triângulo retângulo: possui um ângulo reto. Em um triângulo retângulo, denomina-se hipotenusa o lado oposto ao ângulo reto. Os demais lados chamam-se catetos. Os catetos de um triângulo retângulo são complementares.
Observe na figura os três quadrados identificados por 1, 2 e 3. Se a área do
quadrado 1 é 36 cm² e a área do quadrado 2 é 100 cm², logo a área do quadrado
3 será, em centímetros quadrados:

A2 = A1 + A3
100 = 36 + A2
A2 = 100 – 36 = 64 cm².
O triângulo ABC é retângulo em A e seus elementos são:
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a: hipotenusa.
b e c: catetos.
h: altura relativa à hipotenusa.
m e n: projeções ortogonais dos catetos sobre a hipotenusa.
Vejamos uma outra aplicação com uma dica espetacular.

Questão 10    (VUNESP/CÂMARA DE SUMARÉ – SP/2017) Em um terreno retangular
ABCD, que tem 15 m de frente para a Avenida Sumaré e uma medida x, em metros,
da frente até o fundo, a diagonal AC mede 25 m, conforme mostra a figura

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

27 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

A área desse terreno é, em m2, igual
a) 360.
b) 345.
c) 330.
d) 300.
e) 285.

Letra d.
A maioria dos triângulos retângulos são semelhantes a 3, 4 e 5, que são os lados
do triângulo retângulo, ou também a 5, 12 e 13. Sendo assim, podemos afirmar
que são pitagóricos. Se os triângulos são semelhantes, então os seus lados são
proporcionais.
Analisando o triângulo dado na questão, podemos perceber que os lados são proporcionais a 3, 4 e 5.

É notável que temos o 25, que é 5x5, o 15, que é 3x5, logo a outra medida só pode
ser 4x5, que vai nos dar o número 20.
Partindo da ideia de que a área do retângulo é base x altura, podemos inferir que
será 20x15, totalizando 300 m2.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

28 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

Relações Métricas no Triângulo Retângulo
O triângulo retângulo ABC tem as seguintes relações entre as medidas de seus
elementos:
• o quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse cateto sobre a hipotenusa.

b² = a ⋅ n c² = a ⋅ m
• O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à
hipotenusa.

b⋅c=a⋅h
• O quadrado da altura é igual ao produto das projeções dos catetos sobre a
hipotenusa.

h² = m ⋅ n
Teorema de Pitágoras
O quadrado da hipotenusa é igual à soma dos quadrados dos catetos.
a² = b² + c²

Exemplo
Calcular, no triângulo ABC, os elementos: a, h, m e n.
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1. Pelo Teorema de Pitágoras: a² = b² + c² → a² = 6² + 8² → a² = 100 → a = 10.

2. O produto dos catetos é igual ao produto da hipotenusa pela altura relativa à
hipotenusa: b ⋅ c = a ⋅ h → 8 ⋅ 6 = 10 ⋅ h → h = 48/10 = 4,8.

3. O quadrado de um cateto é igual ao produto da hipotenusa pela projeção desse
cateto sobre a hipotenusa: c² = a ⋅ m → 6² = 10 ⋅ m → m = 36/10 = 3,6.
b² = a ⋅ n → 8² = 10 ⋅ n → n = 64/10 = 6,4

Questão 11    (VUNESP/IPRESB – SP/2017) Para pulverizar certo defensivo, de
modo a criar uma barreira contra pragas, uma máquina agrícola percorreu todo o
perímetro de uma região rural, de área igual a 0,96 km², que está representada
pelo triângulo retângulo ABC, mostrado na figura.

Sabe-se que a máquina manteve velocidade constante durante todo o processo, e
que não houve nenhuma interrupção no percurso. Nessas condições, se a máquina
gastou 18 minutos para ir do ponto A até o ponto B, então o tempo total gasto para
percorrer todo o perímetro dessa região triangular foi de
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a) 58 min.
b) 1h 06min.
c) 1h 12min.
d) 1h 16min.
e) 1h 18min.

Letra c.
No triângulo retângulo, temos o valor do lado BC, que é = 1,6 km, e nos foi informado também o valor da área = 0,96 km².
Então, para calcular o valor do lado AB, representado pela letra x, basta aplicarmos
a fórmula da área de um triângulo, que é:
Área = (base x altura) / 2
0,96 = (1,6. x) /2
1,6X = 0,96 x 2
1,6x = 1,92
x = 1,92/ 1,6
x = 1,2 km (segmento AB)
Para calcular o lado AC, representado pela letra y, iremos aplicar Pitágoras:
y² = a² + b²
y² = 1,6² + x²
y² = 2,56 +1,44
y² = 4
y=√4
y = 2 km (AC)
Temos todos os três lados do triângulo.
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De acordo com o problema, a máquina percorreu o trajeto AB em 18 minutos, então esse tempo foi gasto para fazer o trajeto de 1,2 km.
Podemos resolver por regra de três simples:
1,2 Km -------------------18 min
1,6 Km ---------------------T2
Temos:
1,2 T2 = 1,6 . 18
T2 = 28,8/1,2
T2 = 24 min (BC)
Para encontrarmos a trajetória AC, iremos aplicar também uma regra de três.
1,2 Km -------------------18 min
2 Km ---------------------T1
Temos:
1,2 T1 = 2. 18
T1 = 36/1,2
T1 = 30 min (AC)
Somando-se os três tempos: 18 min + 24 min + 30min = 72 min
72 min = 1h12m

Além do triângulo retângulo, é importante conhecermos:
• Triângulo obtusângulo: possui um ângulo obtuso (900 < α < 1800) e dois
ângulos agudos 00 < α < 900.
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Em um triângulo acutângulo, os três ângulos são agudos 00 < α < 900 (formando 180º).

Condição de existência de um triângulo
Para construir um triângulo, é preciso que a medida de qualquer um dos lados seja
menor que a soma das medidas dos outros dois e maior que o valor absoluto (módulo) da diferença entre essas medidas.
|b−c|<a<b+c

Questão 12    Seja ABCD é um quadrado. Três retas paralelas a, b e c passam pelos
vértices A, B e C, respectivamente. A distância entre a e b é 5 cm, e a distância
ente b e c é 7 cm.
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A área desse quadrado em cm2 é:
a) 64.
b) 74.
c) 78.
d) 81.
e) 100.

Letra b.
ABCD é um quadrado. Três retas paralelas a, b e c passam pelos vértices A, B e C,
respectivamente. A distância entre a e b é 5 cm e a distância entre b e c é 7 cm.

A distância entre as retas a, b e c é um segmento de reta perpendicular às retas
citadas, conforme a figura anterior.
As figuras formadas são dois triângulos retângulos congruentes, logo temos que L
(lado do quadrado) será a hipotenusa do triângulo hachurado.
L2 = 72 + 52
L2 = 49 + 25
L2 = 74 cm2
A questão solicita a área do quadrado (L2), logo temos que L2 = 74 cm2.
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Área de um triângulo: a área de um triângulo é a metade do produto da medida da sua altura pela medida da sua base. Assim, a área do triângulo pode ser
calculada pela fórmula:

,
Em que h é a altura do triângulo e b, a medida da base.
Triângulos equiláteros: se o triângulo for equilátero de lado l, sua área A
pode ser obtida com:

A altura h de um triângulo equilátero é:

Quadriláteros
Classificação de Quadriláteros
Os quadriláteros são considerados Trapézios ou Não Trapézios.
Diagonais: diagonais de um quadrilátero são os segmentos de reta que conectam dois vértices opostos. Em alguns quadriláteros, elas têm as mesmas medidas,
por exemplo, o quadrado.
Exemplo: a figura a seguir é um retângulo.
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1. Trapézios
Se pelo menos dois dos lados de um quadrilátero forem paralelos, este será
considerado um trapézio.
Tipos de trapézios:
• trapézio isósceles: os lados opostos são de comprimentos diferentes, os
lados opostos não são congruentes e apresentam um eixo de simetria;
• trapézio retângulo: contém dois ângulos de 90º e não tem um eixo de simetria;
• trapézio escaleno: todos os lados são diferentes e os lados opostos não paralelos não são congruentes. Possui dois lados não paralelos com medidas iguais.

2. Paralelogramos
Se todos os lados opostos forem iguais e paralelos, a figura será um Paralelogramo.
Características de um paralelogramo:
• a soma de dois ângulos consecutivos é 180º e a soma dos ângulos
internos é 360º;
• as diagonais cortam-se no ponto médio;
• os lados opostos são congruentes;
• os ângulos opostos são congruentes.
Tipos de paralelogramos:
• paralelogramo obliquângulo: os lados opostos são iguais entre si;
retângulo: possui quatro ângulos de 90º e os lados opostos são iguais
entre si;
losango: todos os lados são iguais entre si;
quadrado: possui quatro ângulos de 90º e todos os lados são iguais entre si. As diagonais cruzam-se no ponto médio.
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Os quadriláteros são classificados da seguinte forma, áreas e perímetros:

Figuras

Figuras
Geométricas

Definições

Propriedades

Paralelogramo é um
quadrilátero em que
os lados opostos são
paralelos.

A soma de dois ângulos
consecutivos é 180º.
As diagonais cortam-se
no ponto médio.
Os lados opostos são
congruentes.
Os ângulos opostos são
congruentes.
A área é base x altura.

Quadrado é uma
figura plana limitada
por quatro segmentos, de forma que
os seus lados sejam
todos iguais entre si
(AB.=BD=DC=CA).

Os ângulos desse quadrilátero são todos de
90º.
As suas diagonais
formam entre si ângulos de 90º.
Cada diagonal forma
um triângulo isóscele.
A área é o quadrado
do comprimento do
lado (L x L) = L2.
O perímetro é a soma
de todos os seus lados
(L + L + L + L) = 4L.

Não Trapézios

Paralelogramo

Quadrado
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Retângulo

Os lados opostos de um
retângulo são paralelos
e iguais entre si.
Retângulo é uma
As diagonais de um
figura plana limitada
retângulo interceptampor quatro segmen-se formando pares
tos, de forma a que
de ângulos opostos e
os seus lados sejam
iguais entre si.
iguais dois a dois
A área é o produto
(AC = BD e AB =
de sua base pela sua
CD).
altura (base x h).
O perímetro é a soma
de todos os seus lados.

Losango
ou
Rombo

As suas diagonais são
Losango é um quadriperpendiculares.
látero com os lados
As suas diagonais são
opostos paralelos
bissetrizes dos ângulos.
(paralelogramo) e
A área é igual à área
os lados todos iguais
do paralelogramo.
entre si.
O perímetro é a soma
de todos os seus lados.

Trapézio Isósceles

Trapézio isóscele é
Tem dois lados iguais.
um quadrilátero que
Tem um eixo de simetria.
tem apenas dois lados
paralelos e de comprimentos diferentes.

Trapézio Retângulo

B = base maior
b = base menor
h = altura

B = base maior
b = base menor
h = altura

Trapézio Escaleno

B = base Maior
b = base menor
h = altura

Trapézio retângulo é
um quadrilátero que
tem apenas dois lados
paralelos e que tem
um ângulo reto.

Tem um ângulo reto.
Não possui eixo de simetria.

Tem os lados todos difeTrapézio escaleno é
rentes.
um quadrilátero que
Não possui eixo de simetem apenas dois lados
tria.
paralelos, cujos lados
são todos diferentes.
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Questão 13    (CESPE/PRF/2008) Julgue o item:
Em um posto policial, o pátio para depósito de veículos apreendidos tem a forma de
um retângulo que mede 80 m × 50 m. Para circulação e patrulhamento da área, foi
delimitada uma faixa uniforme, interna, paralela aos lados do retângulo, de modo
que a área reservada para depósito fosse igual a 2.800 m2. Nessa situação, a largura da faixa é superior a 6 m.
Considerando a largura da faixa de 6 m, conforme a questão indica, verificaremos
se realmente a área interna reservada para depósito é igual a 2.800 m2.

Errado.
Para calcular a área da figura inteira: A = b x h = 80 x 50 = 4.000 m2.
Para cálculo da faixa lateral (A + B + C + D):
A = 50 x 6 = 300 m2.
B = 50 x 6 = 300 m2.
C = 68 x 6 = 408 m2.
D = 68 x 6 = 408 m2.
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Somando as áreas anteriores, temos: 1.416 m2.
A área de depósito será a diferença da área total com a área da faixa lateral:
Área de depósito: 4.000 – 1.416 = 2.584 m2.
O item está errado, pois afirma que a área de depósito é de 2.800 m2.

Circunferência
A extensão da circunferência, ou seja, seu perímetro, pode ser calculada por
meio da equação:
C = 2πr, em que c é a circunferência e r é o raio da circunferência.
A constante π (pi) é o quociente da circunferência pelo diâmetro:

Círculo ou disco é o conjunto dos pontos internos de uma circunferência.
A área A de um círculo pode ser expressa por: A = πr2, em que r é o raio da
circunferência e π (pi) uma constante.
O raio é a metade de um diâmetro de uma circunferência:

.

O raio de uma circunferência ou círculo é dado pela distância do centro a um
ponto qualquer da circunferência.
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Diâmetro
Diâmetro de uma circunferência ou de um círculo é qualquer corda que passe
pelo centro dessas figuras.

Corda
Uma corda é um segmento de reta que possui dois pontos (início e final) de uma
circunferência.

Se a corda em um círculo coincidir com o seu centro, recebe o nome de diâmetro. Se um raio, antes de tocar a circunferência de seu círculo, toca uma corda em
seu ponto médio, recebe o nome particular de apótema.
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Setor Circular
O setor de um círculo é uma região delimitada por dois segmentos de retas que
partem do centro para a circunferência. Esses segmentos de reta são os raios do
círculo, veja a figura:

Para se calcular a área do setor circular, devemos considerar um círculo completo que possui 360º, em que sua área total é calculada pela fórmula A = π ⋅ r2,
assim lançando mão de grandezas proporcionais, podemos ver a relação da área
do setor circular:

360º πr2
α Área do setor
α ⋅ π r2 = 360 ⋅ Área do setor
Área do setor = α ⋅ π r2

360

Questão 14    (CESPE/PRF/2008)
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Considerando, em relação às figuras acima, que, na figura I, as 4 curvas são quartos de círculo; nas figuras II, III e IV, as curvas são 2 semicírculos; na figura V, aparece 1 quarto de círculo e, interno a ele, um semicírculo, nessa situação, as figuras
em que as partes sombreadas têm áreas iguais são:
a) I e IV.
b) I e V.
c) II e III.
d) II e V.
e) III e IV.

Letra d.
Calculando as Áreas Sombreadas (As) de cada figura, temos:
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A área sombreada será a área do quadrado (lado 2 cm) subtraída da área de um
círculo de raio 1 cm.

As = 4 – πr2
As = (4 – π) cm2

A área sombreada será a área de ¾ do círculo maior (R = 1 cm) subtraída da área
do círculo menor (r = 0,5 cm).
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A área sombreada será a área de ¾ do círculo maior (R = 1 cm), pois a região indicada pela letra será transferida, conforme a seta.
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A área sombreada será a área do quadrado de lado 2 cm, pois a região (semicírculo) será transferida para região indicada por A e l, o lado do quadrado.

AS – l

2

AS = 22 = 4cm2

A área sombreada será a área de 1/4 do círculo de raio R = 2 cm subtraído do semicírculo de raio r = 1 cm.

Geometria Espacial – Sólidos
• Métrica.
• Áreas e volumes.
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• Estimativas.
• Aplicações.

Figuras Geométricas Espaciais Básicas
Em seu edital, temos apenas geometria espacial, logo iremos partir do pressuposto de que você não possui um conhecimento profundo de geometria plana, por
ser um pré-requisito para estudo dos sólidos geométricos.
Dessa forma, vamos nos concentrar nos principais sólidos.

Cilindros
Seja Z um plano e nele construiremos um círculo de raio r e tomemos também
um segmento de reta AC que não seja paralelo ao plano Z nem esteja contido nesse plano Z. Um cilindro circular é a reunião de todos os segmentos congruentes e
paralelos a AC com uma extremidade no círculo.

Um cilindro é uma superfície no espaço R³, mas se pode considerar o cilindro
como a região sólida contida dentro do cilindro. Quando nos referirmos ao cilindro
como um sólido, será escrito dentro de aspas, isto é, “cilindro” e, quando for a superfície, simplesmente escreveremos cilindro.
A reta que contém o segmento AC é denominada geratriz e a curva que fica no
plano é a diretriz.
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Com relação à inclinação do segmento AC em relação ao plano, o cilindro será
chamado reto ou oblíquo, respectivamente, se o segmento AC for perpendicular ou
oblíquo ao plano que contém a curva diretriz.

Vamos identificar os elementos geométricos em um “cilindro”:
1) em um cilindro, podemos identificar vários elementos, conforme descritos a
seguir. Base: região plana contendo a curva diretriz e todo o seu interior. O
cilindro possui duas bases.
2) Eixo: segmento de reta que liga os centros das bases do “cilindro”.
3) Altura: a altura de um cilindro é a distância entre os dois planos paralelos que
contêm as bases do “cilindro”.
4) Superfície lateral: conjunto de todos os pontos do espaço, que não estejam
nas bases, obtidos pelo deslocamento paralelo da geratriz sempre apoiada
sobre a curva diretriz.
5) Superfície total: conjunto de todos os pontos da superfície lateral reunido
com os pontos das bases do cilindro.
6) Área lateral: medida da superfície lateral do cilindro.
7) Área total: medida da superfície total do cilindro.
8) Seção meridiana de um cilindro: região poligonal obtida pela interseção de
um plano vertical que passa pelo centro do cilindro com o cilindro.
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Podemos classificar os cilindros em:
1) cilindro circular oblíquo: apresenta as geratrizes oblíquas em relação aos
planos das bases.
2) Cilindro circular reto: as geratrizes são perpendiculares aos planos das bases. Esse tipo de cilindro é também chamado de cilindro de revolução, pois é
gerado pela rotação de um retângulo.
3) Cilindro equilátero: é um cilindro de revolução cuja seção meridiana é
um quadrado.
Volume de um Cilindro
Em um cilindro, o volume é dado pelo produto da área da base pela altura.
V – = A(base) x h
Se a base é um círculo de raio r, e р =3,141593..., então:
V – = р ⋅ r² ⋅ h
Área Lateral e Área Total de um Cilindro Reto
Em um cilindro circular reto, a área lateral é dada por A (lateral) = 2π ⋅ r ⋅ h, em
que r é o raio da base e h é a altura do cilindro.
A área total é a soma da área lateral com o dobro da área da base.

Questão 15    (IF-ES/IF-ES/2016) Uma lata de óleo de soja de 1 litro, com formato
cilíndrico, possui 8 cm de diâmetro interno. Assim, a sua altura é de aproximadamente: (Considere ð = 3,14)
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a) 20 cm.
b) 25 cm.
c) 201 cm.
d) 200 cm.
e) 24 cm.

Letra a.
Sabemos que o volume do Cilindro é dado por: V = Ab . h
A área da base é um círculo: A = ð . r2
A = ð . r2
A = 3,14 . 42
A = 50,24 cm2
Volume do Cilindro = 1 L = 1000 cm3
V – = Ab . h
1000 = 50, 24 . h
h = 1000 / 19,90 cm
h = 19,904...cm
h ≈ 20 cm

Questão 16    (MS CONCURSOS/SAP-SP/2017) Qual é o volume de uma lata de óleo
perfeitamente cilíndrica, cujo diâmetro é 8 cm e a altura é 20 cm? (Use ð=3)
a) 3,84 l
b) 96 ml
c) 384 ml
d) 960 ml
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Letra d.
Sabemos que o volume do Cilindro é dado por: V = Ab . h
A área da base é um círculo: A = ð . r2
V – = Ab . h
V – = ð. r2 . h
V – = 3 x (4) ² x 20
V – = 3 x 16 x 20
V – = 960 ml

Questão 17    (INSTITUTO AOCP/2015) Um copo em formato cilíndrico tem 15 cm
de altura e 3 cm de raio de base. Sendo assim, qual é a capacidade total desse
copo? (Considere ð ≅ 3)
a) 135 cm3

b) 205 cm3
c) 345 cm3
d) 405 cm3
e) 450 cm3

Letra d.
Sabemos que o volume do Cilindro é dado por: V = Ab . h
A área da base é um círculo: A = ð . r2
Sendo os valores h = 15, r = 3 e ð = 3, podemos aplicar a fórmula:
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V – = Ab . H
V – = ð. r2 . h
V – = 3. 3² . 15
V – = 3. 9 . 15
V – = 405 cm³

Prisma
Um plano que intercepte todas as arestas de um prisma determina nele uma
região, chamada secção do prisma.
Secção transversal é a região determinada pela intersecção do prisma com um
plano paralelo aos planos das bases (figura 1). Todas as secções transversais são
congruentes (figura 2).

Áreas
Em um prisma, temos dois tipos de superfície: as faces e as bases. Assim, temos de considerar as seguintes áreas:
a) área de uma face (AF): área de um dos paralelogramos que constituem as faces;
b) área lateral (AL): soma das áreas dos paralelogramos que formam as faces do prisma.
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No prisma regular, temos:
AL = n ⋅ AF (n = número de lados do polígono da base);
c) área da base (AB): área de um dos polígonos das bases;
d) área total (AT): soma da área lateral com a área das bases.
AT = AL + 2AB
Vejamos um exemplo.
Dado um prisma hexagonal regular de aresta da base a e aresta lateral h, temos:

Paralelepípedo
Os prismas cujas bases são paralelogramos recebem o nome de paralelepípedos. Podemos ter:
a) paralelepípedo oblíquo
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b) paralelepípedo reto

Quando o paralelepípedo reto tem bases retangulares, denomina-se paralelepípedo reto-retângulo, ortoedro ou paralelepípedo retângulo.
Paralelepípedo Retângulo
Seja o paralelepípedo retângulo de dimensões a, b e c da figura:

Temos quatro arestas de medida a, quatro arestas de medida b e quatro arestas
de medida c. As arestas indicadas pela mesma letra são paralelas.
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Diagonais da Base e do Paralelepípedo

Na base ABFE, temos:

No triângulo AFD, temos:
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Área Lateral
Sendo AL a área lateral de um paralelepípedo retângulo, temos:
AL = ac + bc + ac + bc = 2ac + 2bc
AL = 2(ac + bc)
Área Total
Planificando o paralelepípedo, a área total é a soma das áreas de cada par de
faces opostas:
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Volume
Por definição, unidade de volume é um cubo de aresta 1. Assim, considerando
um paralelepípedo de dimensões 4, 2 e 2, podemos decompô-lo em 4 ⋅ 2 ⋅ 2 cubos
de aresta 1:

O volume de um paralelepípedo retângulo de dimensões a, b e c é dado por: V = abc
Sendo o produto de duas dimensões resultando sempre na área de uma face e
como qualquer face pode ser considerada base, o volume do paralelepípedo retângulo é o produto da área da base AB pela medida da altura h:

V – = ABh

Questão 18    (UFSM/UFSM/2017) O número de furtos a bancos tem crescido muito
nos últimos anos. Em um desses furtos, criminosos levaram 20 barras de ouro com
dimensões dadas, em centímetros, pela figura a seguir.
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Se a densidade do ouro é de aproximadamente 19g/cm, aproximadamente quantos
quilogramas 3 de ouro foram furtados?
a) 0,456
b) 9,120
c) 24,000
d) 45,600
e) 91,200

Letra b.
Sabemos que o volume do paralelepípedo é dado por: V = AB h, área da base vezes
altura, ou até mesmo comprimento x largura x altura.
Volume do paralelepípedo = 8 x 3 x 1 = 24 cm3
Volume total (20 barras) = 24 x 20
Volume total = 480 cm3
A densidade é dada por: D= m / v, ou seja, densidade é o quociente entre
massa e volume.
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A questão afirma que a densidade é 19 g/cm, logo é só substituir na fórmula, vejamos:
D=m/v
19 = m / 480
m = 19 x 480
m = 9120g
A questão solicita a massa em kg, logo devemos dividir por 1000.
m = 9,12 kg

Questão 19    (VUNESP/IPRESB – SP/2017) A figura mostra um bloco retangular
reto, cujas medidas das arestas estão indicadas em centímetros.

Se a soma das medidas de todas as arestas é igual a 96 cm, então o volume desse
bloco é, em cm³, igual a
a) 504.
b) 512.
c) 564.
d) 616.
e) 720.
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Letra a.
Sabendo que a soma de todas as arestas é igual a 96 cm e que o total de arestas
é dado pela soma de:
Soma das arestas: 4(x + 1) + 4(x - 1) + 4(x) = 4x + 4 + 4x -4 + 4x = 12x
12x = 96
x = 8 cm
Considerando que o volume é também a multiplicação de comprimento, largura e
altura, substituindo, temos:
V= x. (x+1). (x-1) = 8. 9. 8 = 504 cm³

Cubo
Um paralelepípedo retângulo com todas as arestas congruentes (a = b = c) recebe o nome de cubo. Dessa forma, as seis faces são quadradas.

Diagonais da Base e do Cubo
Considere a figura a seguir:
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Na base ABCD, temos:

No triângulo ACE:
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Área Lateral
A área lateral AL é dada pela área dos quadrados de lado a:

AL = 4a2
Área Total
A área total AT é dada pela área dos seis quadrados de lado a:

AT = 6a2
Volume
De forma semelhante ao paralelepípedo retângulo, o volume de um cubo de
aresta a é dado por:

V – = a ⋅ a ⋅ a = a3
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Questão 20    (FAURGS/TJ-RS/2017) No cubo de aresta 10, da figura abaixo, encontra-se representado um plano passando pelos vértices B e C e pelos pontos
P e Q, pontos médios, respectivamente, das arestas EF e HG, gerando o quadrilátero BCQP.

A área do quadrilátero BCQP, da figura acima, é
a) 25√5.
b) 50√2.
c) 50√5.
d) 100√2.

Letra c.
Observando a figura, podemos encontrar o lado QC (ou o lado PB) por intermédio
do Teorema de Pitágoras (o quadrado da hipotenusa é igual à soma do quadrado
dos catetos). Sabemos que GC = 10 e GQ é metade da aresta (ou seja, é 5).
H² = Ca² + Cb²
H² = 10² + 5²
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H² = 100 + 25 = 125
H = √125
H = √25 * 5
H = 5√5 (QC)
A área de um retângulo (A) pode ser descoberta pelo produto da sua base (b) pela
altura (h), sabendo que a base corresponde ao (QC) e a altura a aresta (BC).
A=b*h
A = 5√5 * 10
A = 50√5

Cone Circular
Dado um círculo C, contido em um plano α, e um ponto V (vértice) fora de α,
chamamos de cone circular o conjunto de todos os segmentos VP, P ∈ C.

Elementos do Cone Circular
Dado o cone a seguir, temos os seguintes elementos:

• altura: distância h do vértice V ao plano α;
• raio da base: raio R do círculo;
• eixo de rotação: reta VP determinada pelo centro do círculo e pelo vértice do cone;
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• geratriz (g): segmento com uma extremidade no ponto V e outra em um
ponto da circunferência.

Cone Reto
Cone cujo eixo de rotação é perpendicular à base, também chamado cone de
revolução. Ele pode ser gerado pela rotação completa de um triângulo retângulo
em torno de um de seus catetos.

Da figura, e pelo Teorema de Pitágoras, temos a seguinte relação: g2 = h2 + R2

Secção Meridiana
A secção determinada, em um cone de revolução, por um plano que contém o
eixo de rotação é chamada de secção meridiana.
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Se o triângulo AVB for equilátero, o cone também será equilátero:

Áreas
A superfície lateral de um cone circular reto é obtida por um setor circular de
raio g e comprimento l = 2ðR:

Temos as seguintes áreas:
a) área lateral (AL): área do setor circular.

b) área da base (AB): área do círculo do raio R.

AB = πR2
c) área total (AT): soma da área lateral com a área da base.

AT = AL + AB = πRg + πR2 ⇒ AT = πR(g + r)
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Volume
Para determinar o volume do cone, é preciso saber como calcular volumes de
sólidos de revolução. Sendo assim, temos a figura:

d = distância do centro de gravidade (CG) da sua superfície ao eixo e.
S = área da superfície.
Pelo Teorema de Pappus-Guldin, uma superfície gira em torno de um eixo e gera
um volume tal que:

V – = 2πdS
O volume do cone de revolução gerado pela rotação de um triângulo retângulo
em torno do cateto h:

O CG do triângulo está a uma distância

do eixo de rotação. Logo:
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Questão 21    (CESPE/PRF) Considere que um cilindro circular reto seja inscrito em
um cone circular reto de raio da base igual a 10 cm e altura igual a 25 cm, de forma que a base do cilindro esteja no mesmo plano da base do cone. Em face dessas
informações e, considerando, ainda, que h e r correspondam à altura e ao raio da
base do cilindro, respectivamente, assinale a opção correta.
a) A função afim que descreve h como função de r é crescente.
b) O volume do cilindro como uma função de r é uma função quadrática.
c) Se A(r) é a área lateral do cilindro em função de r, então A(r) = 50ð r ￼ .
d) É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e altura igual a 19
cm que esteja inscrito no referido cone.
e) O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido cone tem raio
da base superior a 6 cm.

Letra c.
Ilustração das figuras geométricas: cilindro circular reto inscrito em um cone
circular reto.
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H = altura do cone;
h = altura do cilindro;
R = Raio do cone
r = raio do cilindro
a) Errada. A função afim que descreve h como função de r é crescente.
Considerando os triângulos formados pelos pontos ABE e DCE, respectivamente,
em que são semelhantes (ângulos iguais e lados proporcionais), podemos construir
a seguinte proporção:

Temos, dessa maneira, que a função é decrescente, uma vez que o coeficiente angular é negativo: h(r) = -2,5r + 25.
b) Errada. O volume do cilindro como uma função de r é uma função
quadrática.
Temos que o volume do cilindro é dado por: V = ð ⋅ r2 ⋅ h, e que h(r) = -2,5r + 25.
V – = ð ⋅ r2 ⋅ (–2,5r + 25)
V – = –2,5ðr3 + 25ðr2
O volume do cilindro não é dado por uma função quadrática, e sim cúbica.
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c) Certa. Se A(r) é a área lateral do cilindro em função de r, então A(r) =
50ðr ￼
Considerando h = -2,5r + 25 e AL = Área lateral.
Al = 2 ðr.h
Al = 2 ðr (–2,5r + 25)
Al = -5 ðr2 + 50 ðr
Al =50ðr ￼
d) Errada. É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e
altura igual a 19 cm que esteja inscrito no referido cone.
Tomando o raio como 2 cm, de acordo com o item e utilizando a função da altura
do cilindro: h= -2,5r + 25 temos:
h = –2,5r + 25
h = –2,5 (2) + 25
h = –5 + 25 = 20 cm
e) Errada. O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido
cone tem raio da base superior a 6 cm.
Tomando a função descrita para área lateral do cilindro A(r) = 50ðr

, temos:

AL = 2ðh
AL = 2ðr(–2,5r + 25)
AL = –5ðr2 + 25ðr
Segundo a função do 2º grau descrita, a maior área (valor máximo da função) será
adquirida quando calcularmos o r do vértice.
r do vértice: ￼
Substituindo as incógnitas, temos:

cm
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Pirâmides
Um polígono contido em um plano e um ponto V localizado fora desse plano. Pirâmide é a reunião de todos os segmentos que têm uma extremidade em V e a outra
em um ponto qualquer do polígono. O ponto V recebe o nome de vértice da pirâmide.

Elementos da pirâmide:

a) base: é a região plana poligonal sobre a qual se apoia a pirâmide.
b) Vértice: é o ponto isolado P mais distante da base da pirâmide.
c) Eixo: é a reta que passa pelo vértice e pelo centro da base.
d) Altura: distância do vértice da pirâmide ao plano da base.
e) Faces laterais: são regiões planas triangulares que passam pelo vértice da
pirâmide e por dois vértices consecutivos da base.
f) Arestas laterais: são segmentos que têm um extremo no vértice da pirâmide
e outro extremo em um vértice do polígono situado no plano da base.
g) Apótema: é a altura de cada face lateral.
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h) Superfície lateral: é a superfície poliédrica formada por todas as faces laterais.
i) Aresta da base: é qualquer um dos lados do polígono da base.
Tipos de pirâmides:
1. triangular

2. Quadrangular

3. Pentagonal

4. Hexagonal
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Pirâmide Regular Reta
Tem a base poligonal regular, e a projeção ortogonal do vértice V sobre o plano
da base coincide com o centro da base.

R

raio do círculo circunscrito

r

raio do círculo inscrito

l

aresta da base

ap

apótema de uma face lateral

h

altura da pirâmide

al

aresta lateral

As faces laterais são triângulos
isósceles.

Área Lateral de uma Pirâmide
Para calcularmos as áreas das superfícies que envolvem determinado sólido,
torna-se viável por meio da planificação desse sólido.
Exemplo de uma planificação:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

73 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

As regiões planas obtidas são congruentes às faces laterais e também à base
da pirâmide.
Considerando uma pirâmide regular cuja base tem n lados e indicando por A
(face) a área de uma face lateral da pirâmide, então a soma das áreas das faces
laterais recebe o nome de área lateral da pirâmide e pode ser obtida por:
A(lateral) = n(lados) ⋅ A(face)
Exemplo: calcular a área lateral da pirâmide a seguir, sabendo que a aresta da base
de uma pirâmide hexagonal regular mede 8 cm e a altura é de 10 cm.

Tomando a aresta a = 8 cm e a altura com h = 10 cm, primeiro calcularemos a
medida do apótema da face lateral da pirâmide hexagonal.
Como a base da pirâmide é um hexágono regular, temos 6 triângulos equiláteros,
logo o valor de r é dado por

, sendo igual a

.

Pela relação de Pitágoras, temos que:
(ap)2 = r2 + h2, logo:

A área da face e a área lateral são dadas por:
A(face) =
A(lateral) = n ⋅ A(face) =
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Área Total de uma Pirâmide
A área total de uma pirâmide é dada pela soma da área da base com a área
lateral, isto é:
A(total) = A(lateral) + A(base)
Volume da Pirâmide
O volume de uma pirâmide pode ser obtido como um terço do produto da área
da base pela altura da pirâmide, isto é:

Questão 22    (FGV/IBGE/2016) Uma pirâmide regular é construída com um quadrado de 6 m de lado e quatro triângulos iguais ao da figura abaixo.

O volume dessa pirâmide em m3 é aproximadamente:
a) 84;
b) 90;
c) 96;
d) 108;
e) 144.
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Letra d.
Sabendo que o volume de uma pirâmide pode ser obtido como um terço do produto
da área da base pela altura da pirâmide, temos:

Na questão temos que a base da pirâmide é um quadrado de lado 6. Como a diagonal é d= l.√2, então a diagonal do quadrado é 6√2. Assim, a distância do centro
do quadrado até um de seus vértices é 3√2.
Podemos calcular a altura da pirâmide pelo teorema de Pitágoras:
(cateto)2 + (cateto)2 = (hipotenusa)2
h2 + (3√2)2 = 102
h2 + 18 = 100
h2 = 82
h ≈√82
h ≈ 9,05
A área da base é a área de um quadrado de lado 6. Portanto, a área da base é Ab
= 62 = 36. O volume da pirâmide é dado por:
Vp = (Ab.h) / 3
Vp = (36.9,05) / 3
Vp ≈ 108,6 = 108
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AUTOAVALIAÇÃO
Questão 1    (INAZ DO PARÁ/PREFEITURA DE CRISTIANO – MG)
O volume de um cubo em que a soma de todas as suas arestas é igual a 120 cm vale:
a) 10 cm3
b) 100 cm3
c) 1000 cm3
d) 25 cm3
e) 125 cm3
Questão 2    (IADES)

A figura apresentada representa um sólido formado por uma pirâmide reta apoiada
sobre um cubo de aresta a. A distância do vértice da pirâmide à base inferior do
cubo é igual a 2a. Lembre-se de que:
Volume da pirâmide =

(área da base) x altura.

O volume desse sólido é
a)

b)

￼

￼

c)
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d)

e)
Questão 3    (IADES) Um sólido na forma de paralelepípedo tem duas faces quadradas de lado a e outra retangular com lados a e 2a. Dele foram retiradas duas
pirâmides simétricas com vértice no ponto central do paralelepípedo (encontro das
diagonais), e bases coincidindo com as faces quadradas do paralelepípedo, como
apresentado na figura a seguir. Lembre-se de que:
Volume da pirâmide =

(área da base) x (altura).

O volume que restou do paralelepípedo é igual a
a)

b)

c)

d)

e)
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Questão 4    (IADES) A figura a seguir representa um sólido formado por um cubo
de aresta a e quatro pirâmides congruentes. A distância entre os vértices de pirâmides opostas é igual a 3a. Lembre-se de que:
Volume da pirâmide =

(área da base) x altura.

O volume desse sólido é
a)

b)

c)

d)

e)
Questão 5    (CESPE) Uma lata tem a forma de um paralelepípedo retângulo de altura igual a 13 cm e base quadrada de lado medindo 10 cm. A capacidade dessa lata
é de 500 g de leite em pó. Se o fabricante dessas latas modificar apenas a medida
do lado do quadrado da base para 12 cm, então, na nova lata, a quantidade máxima de leite em pó que poderá ser armazenada é igual a
a) 0, 54 kg.
b) 0, 72 kg.
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c) 1 kg.
d) 2 kg.
Questão 6    (CESPE) um tanque, em forma de um paralelepípedo retângulo, com
16 m de comprimento, 1 dam de largura e 0,04 hm de altura, contém 48.000 L de
óleo. Sabendo-se que cada litro de óleo equivale a 950 g, julgue os itens abaixo.
I – O volume do reservatório é superior a 600 m3.
II – Há no reservatório menos de 45 toneladas de óleo.
III – O óleo do reservatório eleva-se a uma altura de 30 cm.
Assinale a opção correta.
a) Apenas um item está certo.
b) Apenas os itens I e II estão certos.
c) Apenas os itens I e III estão certos.
d) Apenas os itens II e III estão certos.
e) Todos os itens estão certos.
Questão 7    (CESPE) uma empresa pretende construir um depósito de material em
forma de um paralelepípedo, cuja base retangular tem 40 m de comprimento. A
base e a altura das tesouras do telhado do depósito têm respectivamente, 32 m e
5 m, conforme ilustra a figura abaixo.
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Considerando as informações acima e a figura apresentada, é correto afirmar que
a área do telhado a ser coberta, em m2, é
a) inferior a 900.
b) superior a 900 e inferior a 1.000.
c) superior a 1.000 e inferior a 1.100.
d) superior a 1.100 e inferior a 1.200.
e) superior a 1.200.
Questão 8    (CESPE)

Com base na figura acima, que representa dois paralelepípedos retângulos sobrepostos, julgue os itens abaixo, considerando as dimensões indicadas.
I – O volume total do sólido é superior a 75 cm3.
II – O volume do sólido menor é igual a
III –

do volume do sólido maior.

do valor absoluto da diferença entre os volumes dos dois sólidos mos-

trados na figura equivalem à metade do volume total do sólido formado pelos
dois paralelepípedos.
Questão 9    (FUNRIO). Desejasse construir uma piscina com 1 metro de profundidade e 2,5 metros de comprimento. Como a capacidade da piscina deve ser de
8.000 litros, a medida de sua largura deverá ser:
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a) 3,5 m.
b) 3,6 m.
c) 3,7 m.
d) 3,2 m.
e) 3,8 m.
Questão 10    (GESTÃO CONCURSO/2016) Débora despejou o volume de líquido
contido em um cone circular reto, totalmente cheio, em um cilindro circular reto. O
cone e o cilindro possuem o mesmo raio da base, igual a 5 cm, e a mesma altura,
igual a 18 cm.
Sabendo-se que a altura do líquido no cone é 18 cm, qual deverá ser a altura ocupada por esse líquido, no cilindro?
a) 6 cm.
b) 8 cm.
c) 12 cm.
d) 18 cm.
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GABARITO DA AUTOAVALIAÇÃO
1. c
2. b
3. d
4. c
5. b
6. c
7. e
8. E/C/C
9. d
10. a
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QUESTÕES DE CONCURSO
Querido(a) aluno(a), tudo bem? Para que possamos aprimorar nossa preparação, vou sugerir uma breve revisão com uma coletânea de questões da
banca Cespe. As questões abordam assuntos que estão em nosso edital. Boa
sorte, e vamos ao treino.

(AGENTE/PC DF/2013) Considere que a empresa X tenha disponibilizado um aparelho celular a um empregado que viajou em missão de 30 dias corridos. O custo do
minuto de cada ligação, para qualquer telefone, é de R$ 0,15. Nessa situação, considerando que a empresa tenha estabelecido limite de R$ 200,00 e que, após ultrapassado esse limite, o empregado arcará com as despesas, julgue os itens a seguir.
Questão 1    (AGENTE/PC DF/2013) Se, ao final da missão, o tempo total de suas
ligações for de 20 h, o empregado não pagará excedente.
Questão 2    (AGENTE/PC DF/2013) Se, nos primeiros 10 dias, o tempo total das
ligações do empregado tiver sido de 15 h, então, sem pagar adicional, ele disporá
de mais de um terço do limite estabelecido pela empresa.
Questão 3    (AGENTE/PC DF/2013) Se, ao final da missão, o empregado pagar R$
70,00 pelas ligações excedentes, então, em média, suas ligações terão sido de uma
hora por dia.

(CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Considerando que 300 pessoas tenham sido selecionadas para trabalhar em locais de apoio na próxima copa do mundo e que 175
dessas pessoas sejam do sexo masculino, julgue os seguintes itens.
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Questão 4    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Se, em um dia de jogo, funcionarem 24
postos de apoio e se cada posto necessitar de 6 mulheres e 6 homens, então a
quantidade de pessoas selecionadas será suficiente.
Questão 5    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) É impossível dividir as 300 pessoas em
grupos de modo que todos os grupos tenham a mesma quantidade de mulheres e
a mesma quantidade de homens.
Questão 6    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Considere que 50 locais de apoio sejam
espalhados pela cidade. Considere ainda que cada um deles necessite, para funcionar corretamente, de 3 pessoas trabalhando por dia, independentemente do sexo.
Nessa situação, se todas as pessoas selecionadas forem designadas para esses
locais de apoio e se cada uma delas intercalar um dia de trabalho com um dia de
folga ou vice-versa, então os postos funcionarão da forma desejada.
Questão 7    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Considere que, em uma nova missão, o
preço das ligações tenha passado a depender da localidade, mesma cidade ou cidade distinta da de origem da ligação, e do tipo de telefone para o qual a ligação
tenha sido feita, celular, fixo ou rádio. As tabelas abaixo mostram quantas ligações
de cada tipo foram feitas e o valor de cada uma:
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(CESPE/MI/2013) Determinada construtora emprega 200 empregados na construção de cisternas em cidades assoladas por seca prolongada. Esses empregados,
trabalhando 8 horas por dia, durante 3 dias, constroem 60 cisternas. Com base
nessas informações e considerando que todos os empregados sejam igualmente
eficientes, julgue os itens que seguem.
Questão 8    (CESPE/MI/2013) Se todos os empregados trabalharem 6 horas por
dia durante 8 dias, então, nesse período, eles construirão menos de 110 cisternas.
Questão 9    (CESPE/MI/2013) Se todos os empregados trabalharem 12 horas por
dia durante 2 dias, então eles construirão, nesse período, mais de 55 cisternas.
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Questão 10    (CESPE/MI/2013) Se, do início do ano até o presente momento, 800
cisternas tiverem sido construídas, e isso corresponder a 16% do total previsto
para o ano, então, para se atingir a meta do ano, será necessário construir mais
4.200 novas cisternas.
Questão 11    (CESPE/MI/2013) Considere que, de 1.250 cisternas construídas,
8% delas tiveram de ser refeitas por apresentarem defeitos de várias naturezas. Considere, ainda, que, das cisternas que apresentaram defeitos, 15%
foram refeitas por terem apresentado vazamentos. Em face dessa situação, é
correto afirmar que, das 1.250 cisternas construídas, menos de 1,3% delas foram refeitas por apresentarem vazamentos.
Questão 12    (CESPE/MI/2013) Se os empregados trabalharem 8 horas por dia durante 7 dias, eles construirão, nesse período, mais de 145 cisternas.
Questão 13    (CESPE/MI/2013) Se todos os empregados trabalharem 10 horas por
dia durante 3 dias, eles construirão, nesse período, mais de 70 cisternas.
Questão 14    (CESPE/DEPEN/2013) Uma pessoa guardou em seu bolso duas notas
de R$ 100, três notas de R$ 50 e quatro notas de R$ 20. Essa pessoa deseja retirar
do bolso, de forma aleatória, sem olhar para dentro do bolso, pelo menos uma nota
de cada valor.
Considerando essa situação, julgue o item a seguir.
Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do bolso, a pessoa deverá
retirar, pelo menos, oito notas.
Questão 15    (CESPE/DEPEN/2013) Uma pessoa guardou em seu bolso duas notas
de R$ 100, três notas de R$ 50 e quatro notas de R$ 20. Essa pessoa deseja retirar
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do bolso, de forma aleatória, sem olhar para dentro do bolso, pelo menos uma nota
de cada valor. Considerando essa situação, julgue o item a seguir.
Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do bolso, a pessoa deverá
retirar, no máximo, uma quantia equivalente a R$ 410.
Questão 16    (CESPE/TJ-RR/2012) A caixa d’água de um hospital tem a forma
de um cilindro circular reto com 10 metros de altura e capacidade para 30.000
litros de água. Considere que essa caixa d’água, completamente vazia, foi enchida à vazão constante e, 100 minutos depois de iniciado o enchimento, a
água atingiu a altura de 3 metros. Com base nessas informações e supondo
que nenhuma torneira abastecida pela caixa seja aberta durante o processo de
enchimento, julgue o item a seguir.
Quando a água no interior da caixa atingiu 3 metros de altura, mais de 10.000
litros de água haviam sido despejados na caixa.
(CESPE/TJ-RR/2012) A caixa d’água de um hospital tem a forma de um cilindro
circular reto com 10 metros de altura e capacidade para 30.000 litros de água.
Considere que essa caixa d’água, completamente vazia, foi enchida à vazão constante e, 100 minutos depois de iniciado o enchimento, a água atingiu a altura de 3
metros. Com base nessas informações e supondo que nenhuma torneira abastecida
pela caixa seja aberta durante o processo de enchimento, julgue os itens a seguir.
Questão 17    (CESPE/TJ-RR/2012) Para que a caixa fique completamente cheia,
serão necessárias mais de 5 horas.
Questão 18    (CESPE/TJ-RR/2012) O tempo necessário para que a água no interior
da caixa d’água atinja determinada altura é proporcional a essa altura.
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(CESPE/PRF/2012) Considere que o interior de um recipiente tenha a forma de um
paralelepípedo retângulo de base quadrada de lado medindo 50 cm e altura, 40
cm. Considere, ainda, que esse recipiente tenha sido enchido com um combustível
homogêneo composto de gasolina pura e álcool e que 40% do combustível constitua-se de álcool. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
Questão 19    (CESPE/PRF/2012) Se o recipiente estiver assentado sobre um plano
horizontal e 30 litros do combustível forem retirados, a altura do combustível que
restou no recipiente será inferior a 30 cm.
Questão 20    (CESPE/PRF/2012) Menos de 55 litros do combustível contido no recipiente constitui-se de gasolina pura.
Questão 21    (CESPE/PRF/2012) Caso o teor de álcool do combustível homogêneo
contido no recipiente seja diminuído para apenas 22%, retirando-se do recipiente
determinada quantidade do combustível homogêneo e substituindo-a por gasolina
pura, a quantidade do combustível homogêneo que deverá ser retirada do recipiente é superior a 40 litros.
Questão 22    (CESPE/PC-ES/2011) A soma de dois ângulos internos de um triângulo retângulo é igual a 120º. Sabendo que o lado menor desse triângulo mede 1
cm, julgue o item seguinte.
A área desse triângulo é superior a 1 cm2.
Questão 23    (CESPE/TRE-MT/2010) Suponha que um recipiente para líquidos seja
formado pela junção de um cubo vazado e uma pirâmide (sem a base), cujas faces
são triângulos equiláteros, conforme mostrado na figura a seguir.
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Ao se colocar 158,4 cm3 de um líquido nesse recipiente, o líquido ocupará o volume
da pirâmide, chegando até a metade do volume do cubo. Nesse caso, considerando
1,4 como valor aproximado para

2 , é correto afirmar que a altura ocupada pelo

líquido no recipiente, medida desde o vértice da pirâmide até a metade da altura
do cubo, será
a) inferior a 2,8 cm.
b) superior a 2,8 cm e inferior a 4,2 cm.
c) superior a 4,2 cm e inferior a 5,6 cm.
d) superior a 5,6 cm e inferior a 6,6 cm.
e) superior a 6,6 cm.
Questão 24    (CESPE/AGENTE/PRF/2008) Julgue o item:
Em um posto policial, o pátio para depósito de veículos apreendidos tem a forma de
um retângulo que mede 80 m × 50 m. Para circulação e patrulhamento da área, foi
delimitada uma faixa uniforme, interna, paralela aos lados do retângulo, de modo
que a área reservada para depósito fosse igual a 2.800 m2. Nessa situação, a largura da faixa é superior a 6 m.
Considerando a largura da faixa de 6 m, conforme a questão indica, verificaremos
se realmente a área interna reservada para depósito é igual a 2.800 m2.
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Questão 25    (CESPE/AGENTE/PRF/2008)

Considerando, em relação às figuras acima, que, na figura I, as 4 curvas são quartos de círculo; nas figuras II, III e IV, as curvas são 2 semicírculos; na figura V, aparece 1 quarto de círculo e, interno a ele, um semicírculo, nessa situação, as figuras
em que as partes sombreadas têm áreas iguais são:
a) I e IV.
b) I e V.
c) II e III.
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d) II e V.
e) III e IV.
Questão 26    (CESPE/STF/2008) Em um tribunal, há 210 processos para serem
analisados pelos juízes A, B e C. Sabe-se que as quantidades de processos que
serão analisados por cada um desses juízes são, respectivamente, números diretamente proporcionais aos números a, b e c. Sabe-se também que a + c = 14, que
cabem ao juiz B 70 desses processos e que o juiz C deverá analisar 80 processos a
mais que o juiz A.Com relação a essa situação, julgue os itens seguintes.
I – O juiz A deverá analisar mais de 35 processos.
II – b = 7.
III – c < 10.
Questão 27    (CESPE/AGENTE/PRF/2008) considere que um cilindro circular reto
seja inscrito em um cone circular reto de raio da base igual a 10 cm e altura igual a
25 cm, de forma que a base do cilindro esteja no mesmo plano da base do cone. Em
face dessas informações e, considerando, ainda, que h e r correspondam à altura e
ao raio da base do cilindro, respectivamente, assinale a opção correta.
a) A função afim que descreve h como função de r é crescente.
b) O volume do cilindro como uma função de r é uma função quadrática.
c) Se A(r) é a área lateral do cilindro em função de r, então A(r) = 50ð r ￼ .
d) É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e altura igual a 19
cm que esteja inscrito no referido cone.
e) O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido cone tem raio
da base superior a 6 cm.
Questão 28    (CESPE/TRT 16ª REGIÃO (MA)/2005) Duplicando-se as medidas dos
lados do triângulo Y, a área desse triângulo também duplicará de valor.
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Questão 29    (CESPE) As retas r e s são paralelas entre si. As retas t e u são perpendiculares à reta r. As interseções dessas 4 retas determinam o retângulo ABCD
indicado na figura abaixo.

Se adicionarmos 3 retas l1, l2 e l3 não coincidentes entre si nem coincidentes com as
retas r, s, t, u e que, além disso, satisfaçam:
• l1 é paralela a u;
• l2 é perpendicular a r;
• l3 é paralela a s;
• o segmento BC é interceptado no mínimo uma vez;
• o segmento AB não é interceptado.
Concluímos que o retângulo ABCD foi dividido por estas três retas em:
a) 2 ou 3 partes.
b) 3 ou 6 partes.
c) exatamente 2 partes.
d) exatamente 3 partes.
e) exatamente 6 partes.
Questão 30    (CESPE) A matriz que fornece, em reais, o custo das porções de arroz,
carne e salada usados num restaurante:
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A matriz P fornece o número de porções de arroz, carne e salada usados na composição dos pratos tipo P1, P2 e P3 desse restaurante:

A matriz que fornece o custo de produção em reais, dos pratos P1, P2 e P3, está
indicada na alternativa:

a)

b)

c)

d)

e)
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Questão 31    (CESPE/TRT/2002) Julgue o item a seguir:
Considere que uma pessoa toma 3 tipos de remédios regularmente, sendo o primeiro remédio de 6 horas em 6 horas, o segundo, de 4 horas em 4 horas, e o terceiro, de 3 horas em 3 horas. Se ela tomou os 3 remédios juntos hoje às 7 horas
da manhã, então a próxima vez que ela tomará novamente os três remédios juntos
será amanhã.
Questão 32    (CESPE/TRT/2002) Considere que, em uma pista circular, dois ciclistas partam juntos e que um deles faça cada volta em 6 minutos e o outro, em 8
minutos. Então, o tempo decorrido, em minutos, para que o ciclista mais veloz
fique exatamente uma volta na frente do outro é o mínimo múltiplo comum dos
números 6 e 8.
Questão 33    (CESPE/TRT/2002) Se o máximo divisor comum de dois números é
7, então, se cada um dos números for multiplicado por 2² × 5, o máximo divisor
comum dos números obtidos será 70.
Questão 34    (CESPE/TRT/2002) Se o máximo divisor comum de três números é
24, então, se cada um dos números for dividido por 2² × 3, então o máximo divisor
comum dos números obtidos será 2.
Questão 35    (CESPE/TRT/2002) O menor número de lápis que permite que sejam
distribuídos, tanto para um grupo de 4 quanto para um de 6 pessoas, em cada
caso, a mesma quantidade de lápis entre os indivíduos do grupo, é o máximo divisor comum dos números 4 e 6.
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GABARITO
1. C

25. d

2. E

26. 26. E/C/E

3. C

27. c

4. E

28. E

5. E

29. c

6. C

30. a

7. E

31. E

8. E

32. C

9. C

33. E

10. C

34. C

11. C

35. E

12. E
13. E
14. C
15. C
16. E
17. C
18. C
19. C
20. E
21. C
22. E
23. e
24. E
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GABARITO COMENTADO
(AGENTE/PC DF/2013) Considere que a empresa X tenha disponibilizado um aparelho
celular a um empregado que viajou em missão de 30 dias corridos. O custo do minuto
de cada ligação, para qualquer telefone, é de R$ 0,15. Nessa situação, considerando
que a empresa tenha estabelecido limite de R$ 200,00 e que, após ultrapassado esse
limite, o empregado arcará com as despesas, julgue os itens a seguir.
Questão 1    (AGENTE/PC DF/2013) Se, ao final da missão, o tempo total de suas
ligações for de 20 h, o empregado não pagará excedente.

Certo.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três simples, pois temos
apenas 2 (duas) grandezas se relacionando.
Nesse caso, as duas grandezas são: tempo (minutos) e valor (reais).
Tais grandezas se relacionam de maneira direta, pois quanto mais tempo de ligações tivermos, maior o valor a ser pago em reais.
Para facilitarmos os cálculos, iremos utilizar o tempo em horas, da seguinte maneira: o custo do minuto de cada ligação, para qualquer telefone, é de R$ 0,15, logo,
se quisermos saber o custo a cada hora, basta multiplicarmos 0,15 x 60 (minutos)
= 9,00 reais a cada hora.
Assim, teremos:
TEMPO (horas). Valor (reais)
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X = 20 x 9,0
40X = 180,00
X= 180,00

Questão 2    (AGENTE/PC DF/2013) Se, nos primeiros 10 dias, o tempo total das
ligações do empregado tiver sido de 15 h, então, sem pagar adicional, ele disporá
de mais de um terço do limite estabelecido pela empresa.

Errado.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três simples, pois temos
apenas 2 (duas) grandezas se relacionando.
Nesse caso, as duas grandezas são: tempo (minutos) e valor (reais).
Tais grandezas se relacionam de maneira direta, pois quanto mais tempo de ligações tivermos, maior o valor a ser pago em reais.
Para facilitarmos os cálculos, iremos utilizar o tempo em horas, da seguinte maneira: o custo do minuto de cada ligação, para qualquer telefone, é de R$ 0,15, logo,
se quisermos saber o custo a cada hora, basta multiplicarmos 0,15 x 60 (minutos)
= 9,00 reais a cada hora.
Assim, teremos:
TEMPO (horas) Valor (reais)

X = 15 x 9,0
X = 135,00
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Podemos inferir que 1/3 de 200,00 (valor limite) é igual a 66,66..., ou seja, pelos
cálculos, o empregado ainda pode gastar 65,00, o que não corresponde a mais de
um terço do limite estabelecido pela empresa.

Questão 3    (AGENTE/PC DF/2013) Se, ao final da missão, o empregado pagar R$
70,00 pelas ligações excedentes, então, em média, suas ligações terão sido de uma
hora por dia.

Certo.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três simples, pois temos
apenas 2 (duas) grandezas se relacionando.
Nesse caso, as duas grandezas são: tempo (minutos) e valor (reais).
Tais grandezas se relacionam de maneira direta, pois quanto mais tempo de ligações tivermos, maior o valor a ser pago em reais.
Para facilitarmos os cálculos, iremos utilizar o tempo em horas, da seguinte maneira: o custo do minuto de cada ligação, para qualquer telefone, é de R$ 0,15, logo,
se quisermos saber o custo a cada hora, basta multiplicarmos 0,15 x 60 (minutos)
= 9,00 reais a cada hora.
Assim, teremos:
TEMPO (horas) Valor (reais)

9X = 270,00
X – = 30 horas.
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Podemos inferir que, se foram gastos 30 horas em um período de 30 dias, logo, em
média, suas ligações terão sido de uma hora por dia.

(CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Considerando que 300 pessoas tenham sido selecionadas para trabalhar em locais de apoio na próxima copa do mundo e que 175
dessas pessoas sejam do sexo masculino, julgue os seguintes itens.
Questão 4    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Se, em um dia de jogo, funcionarem 24
postos de apoio e se cada posto necessitar de 6 mulheres e 6 homens, então a
quantidade de pessoas selecionadas será suficiente.

Errado.
Trata-se de um problema aritmético da seguinte forma: considerando 300 pessoas, sendo 175 do sexo masculino e 125 do sexo feminino, podemos fazer as
seguintes divisões:
• 24 (postos) com 6 mulheres: 144 mulheres (não há como suprir, pois temos
apenas 125 mulheres).
• 24 (postos) com 6 homens: 144 homens (há como suprir, uma vez que temos
175 homens).
A quantidade de pessoas selecionadas não será suficiente.

Questão 5    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) É impossível dividir as 300 pessoas em
grupos de modo que todos os grupos tenham a mesma quantidade de mulheres e
a mesma quantidade de homens.
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Errado.
É importante observar que nas questões que relatarem sobre dividir em grupos,
equipes, pacotes, envelopes etc., em que a divisão dos agrupamentos exigirem as
seguintes restrições:
• os elementos de cada agrupamento devem possuir as mesmas características;
• todos os agrupamentos devem possuir a mesma quantidade de elementos;
• não sobram elementos.
E no final, se perguntar o número máximo de elementos em cada agrupamento que
leva à quantidade mínima de grupos, teremos uma questão de MDC.
Como já visto anteriormente podemos utilizar o seguinte esquema:

Assim, podemos inferir que é possível dividir as 300 pessoas em grupos de modo
que todos os grupos tenham a mesma quantidade de mulheres e a mesma quantidade de homens, ou seja, 7 grupos com 25 homens e 5 grupos com 25 mulheres.
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Questão 6    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Considere que 50 locais de apoio sejam
espalhados pela cidade. Considere ainda que cada um deles necessite, para funcionar corretamente, de 3 pessoas trabalhando por dia, independentemente do sexo.
Nessa situação, se todas as pessoas selecionadas forem designadas para esses
locais de apoio e se cada uma delas intercalar um dia de trabalho com um dia de
folga ou vice-versa, então os postos funcionarão da forma desejada.

Certo.
Trata-se de problemas aritméticos em que temos 50 locais de apoio espalhados
pela cidade e que, para funcionamento, devem trabalhar 3 pessoas por dia, independentemente do sexo. Sendo assim, são necessárias 150 pessoas por dia,
porém, se cada uma delas intercalar um dia de trabalho com um dia de folga ou
vice-versa, então os postos funcionarão da forma desejada, isto é, 150 pessoas em
um dia e 150 pessoas no outro dia, utilizando um total de 300 pessoas.

Questão 7    (CESPE/AGENTE/PCDF/2013) Considere que, em uma nova missão, o
preço das ligações tenha passado a depender da localidade, mesma cidade ou cidade distinta da de origem da ligação, e do tipo de telefone para o qual a ligação
tenha sido feita, celular, fixo ou rádio. As tabelas abaixo mostram quantas ligações
de cada tipo foram feitas e o valor de cada uma:
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Errado.
Produto de Matriz por Matriz
Para que possamos multiplicar duas matrizes, existe uma condição:
A quantidade de
colunas da primeira
Matriz.

=

A quantidade de
linhas da segunda
matriz.
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Quando multiplicamos as matrizes, temos que os elementos da diagonal secundária não correspondem ao valor das ligações efetuadas, pois temos o produto de
ligações efetuadas de cidades distintas com tarifas de mesma cidade, o que não
está correto.
Os valores das ligações efetuadas correspondem à soma dos elementos da diagonal
principal da matriz produto A x B.

(CESPE/MI/2013) Determinada construtora emprega 200 empregados na construção de cisternas em cidades assoladas por seca prolongada. Esses empregados,
trabalhando 8 horas por dia, durante 3 dias, constroem 60 cisternas. Com base
nessas informações e considerando que todos os empregados sejam igualmente
eficientes, julgue os itens que seguem.
Questão 8    (CESPE/MI/2013) Se todos os empregados trabalharem 6 horas por
dia durante 8 dias, então, nesse período, eles construirão menos de 110 cisternas.

Errado.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três composta, pois temos mais de 2 (duas) grandezas se relacionando.
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Nesse caso, as grandezas são: empregados, horas/dia, tempo (dias) e cisternas.
Para resolvermos as questões de regra de três compostas, iremos aplicar um método
muito eficiente, prático e rápido, o qual chamaremos de: método causa-consequência.
Primeiramente devemos saber quem são as causas e quem é a consequência e,
para isso, basta na questão encontrarmos o sujeito (quem pratica a ação) e perguntarmos a ele o que ele está fazendo, a reposta será a consequência. As demais
grandezas serão as causas.
Segundo a questão, temos como sujeito os empregados, o que eles estão fazendo?
A resposta é “cisternas”, logo a consequência será: cisternas.
As causas serão as seguintes grandezas: empregados, horas/dia, tempo (dias).
Vamos construir um esquema para melhor interpretarmos e realizarmos os cálculos.

Vamos preencher:

Ao preencher os valores, basta apenas multiplicar os números seguindo as retas,
da seguinte forma:
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É importante ressaltar que não são necessárias aquelas setas indicando se as grandezas são inversas ou diretas, quando utilizamos o método causa-consequência, já
resolvemos tudo isso. Para multiplicar os números, não se esqueça, siga as setas
ilustradas no esquema anterior.
O item está errado, pois serão construídas mais de 110 cisternas.

Questão 9    (CESPE/MI/2013) Se todos os empregados trabalharem 12 horas por
dia durante 2 dias, então eles construirão, nesse período, mais de 55 cisternas.

Certo.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três composta, pois temos mais de 2 (duas) grandezas se relacionando.
Nesse caso, as grandezas são: empregados, horas/dia, tempo (dias) e cisternas.
Para resolvermos as questões de regra de três compostas, iremos aplicar um
método muito eficiente, prático e rápido, o qual chamaremos de: método causa-consequência.
Primeiramente devemos saber quem são as causas e quem é a consequência e,
para isso, basta na questão encontrarmos o sujeito (quem pratica a ação) e perguntarmos a ele o que ele está fazendo, a reposta será a consequência. As demais
grandezas serão as causas.
Segundo a questão, temos como sujeito os empregados, o que eles estão fazendo?
A resposta é “cisternas”, logo a consequência será: cisternas.
As causas serão as seguintes grandezas: empregados, horas/dia, tempo (dias).
Vamos construir um esquema para melhor interpretarmos e realizarmos os cálculos.
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Vamos preencher:

Ao preencher os valores, basta apenas multiplicar os números seguindo as retas,
da seguinte forma:

É importante ressaltar que não são necessárias aquelas setas indicando se as grandezas são inversas ou diretas, quando utilizamos o método causa-consequência, já
resolvemos tudo isso. Para multiplicar os números, não se esqueça, siga as setas
ilustradas no esquema anterior.

Questão 10    (CESPE/MI/2013) Se, do início do ano até o presente momento, 800
cisternas tiverem sido construídas, e isso corresponder a 16% do total previsto
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para o ano, então, para se atingir a meta do ano, será necessário construir mais
4.200 novas cisternas.

Certo.
Temos uma questão de porcentagem com regra de três simples, pois temos apenas
2 (duas) grandezas se relacionando.
Nesse caso, as duas grandezas são: cisternas (valor absoluto) e cisternas (valor relativo).
Tais grandezas se relacionam de maneira direta, pois quanto mais cisternas (valor
absoluto), maior será o valor relativo (porcentagem).
Assim, teremos:
Cisternas (absoluto)

Cisternas (relativo %)

800 ---------------------------------------------16
X ----------------------------------------------- 84 (complementar – o que falta para
100%)
16 x = 800 . 84
16 x = 67200
x= 67200 / 16
x= 4200

Questão 11    (CESPE/MI/2013) Considere que, de 1.250 cisternas construídas,
8% delas tiveram de ser refeitas por apresentarem defeitos de várias naturezas. Considere, ainda, que, das cisternas que apresentaram defeitos, 15%
foram refeitas por terem apresentado vazamentos. Em face dessa situação, é
correto afirmar que, das 1.250 cisternas construídas, menos de 1,3% delas foram refeitas por apresentarem vazamentos.
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Certo.
Para essa questão, iremos utilizar como referência o número “100” para facilitarmos os cálculos, uma vez que a afirmação está em porcentagem.
Sendo assim, teremos:
Cisternas: 100
Cisternas com defeito: 8% de 100 = 8
Das cisternas que apresentaram defeitos, 15% foram refeitas por terem apresentado vazamentos:
15% de 8 = 1,2.
Como simulamos o valor 100, a resposta já sai em porcentagem: 1,2%.

Questão 12    (CESPE/MI/2013) Se os empregados trabalharem 8 horas por dia durante 7 dias, eles construirão, nesse período, mais de 145 cisternas.

Errado.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três composta, pois temos mais de 2 (duas) grandezas se relacionando.
Nesse caso, as grandezas são: empregados, horas/dia, tempo (dias) e cisternas.
Para resolvermos as questões de regra de três compostas, iremos aplicar um
método muito eficiente, prático e rápido, o qual chamaremos de: método causa-consequência.
Primeiramente devemos saber quem são as causas e quem é a consequência e,
para isso, basta na questão encontrarmos o sujeito (quem pratica a ação) e perguntarmos a ele o que ele está fazendo, a reposta será a consequência. As demais
grandezas serão as causas.
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Segundo a questão, temos como sujeito os empregados, o que eles estão fazendo?
A resposta é “cisternas”, logo a consequência será: cisternas.
As causas serão as seguintes grandezas: empregados, horas/dia, tempo (dias).
Vamos construir um esquema para melhor interpretarmos e realizarmos os cálculos.

Vamos preencher:

Ao preencher os valores, basta apenas multiplicar os números seguindo as retas,
da seguinte forma:

É importante ressaltar que não são necessárias aquelas setas indicando se as grandezas são inversas ou diretas, quando utilizamos o método causa-consequência, já
resolvemos tudo isso. Para multiplicar os números, não se esqueça, siga as setas
ilustradas no esquema anterior.
O item está errado, pois serão construídas menos de 145 cisternas.
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Questão 13    (CESPE/MI/2013) Se todos os empregados trabalharem 10 horas por
dia durante 3 dias, eles construirão, nesse período, mais de 70 cisternas.

Errado.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três composta, pois temos mais de 2 (duas) grandezas se relacionando.
Nesse caso, as grandezas são: empregados, horas/dia, tempo (dias) e cisternas.
Para resolvermos as questões de regra de três compostas, iremos aplicar um
método muito eficiente, prático e rápido, o qual chamaremos de: método
causa-consequência.
Primeiramente devemos saber quem são as causas e quem é a consequência e,
para isso, basta na questão encontrarmos o sujeito (quem pratica a ação) e perguntarmos a ele o que ele está fazendo, a reposta será a consequência. As demais
grandezas serão as causas.
Segundo a questão, temos como sujeito os empregados, o que eles estão fazendo?
A resposta é “cisternas”, logo a consequência será: cisternas.
As causas serão as seguintes grandezas: empregados, horas/dia, tempo (dias).
Vamos construir um esquema para melhor interpretarmos e realizarmos os cálculos.

Vamos preencher:
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Ao preencher os valores, basta apenas multiplicar os números seguindo as retas,
da seguinte forma:

É importante ressaltar que não são necessárias aquelas setas indicando se as grandezas são inversas ou diretas, quando utilizamos o método causa-consequência, já
resolvemos tudo isso. Para multiplicar os números, não se esqueça, siga as setas
ilustradas no esquema anterior.
O item está errado, pois serão construídas menos de 145 cisternas.

Questão 14    (CESPE/DEPEN/2013) Uma pessoa guardou em seu bolso duas notas
de R$ 100, três notas de R$ 50 e quatro notas de R$ 20. Essa pessoa deseja retirar
do bolso, de forma aleatória, sem olhar para dentro do bolso, pelo menos uma nota
de cada valor.
Considerando essa situação, julgue o item a seguir.
Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do bolso, a pessoa deverá
retirar, pelo menos, oito notas.
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Certo.
Essa questão exige uma certeza para que possamos retirar uma quantidade mínima de notas e que entre elas haja pelo menos uma de cada valor, ou seja, notas
de valores diferentes.
Nesse caso, iremos pensar na pior hipótese.
Suponhamos que você retire apenas notas do mesmo valor, ou seja, 4 notas de
20,00, depois 3 notas de 50,00 e, por último, torna-se necessário retirar apenas
mais uma nota, que será de 100,00. Dessa forma, teremos de retirar do bolso 8
notas para ter a certeza de que teremos ao menos uma nota de cada valor.

Questão 15    (CESPE/DEPEN/2013) Uma pessoa guardou em seu bolso duas notas
de R$ 100, três notas de R$ 50 e quatro notas de R$ 20. Essa pessoa deseja retirar
do bolso, de forma aleatória, sem olhar para dentro do bolso, pelo menos uma nota
de cada valor. Considerando essa situação, julgue o item a seguir.
Para que ao menos uma nota de cada valor seja retirada do bolso, a pessoa deverá
retirar, no máximo, uma quantia equivalente a R$ 410.

Certo.
Para que tenhamos o valor máximo, torna-se necessário que as 8 notas retiradas
sejam de maior para menor valor, logo temos a seguinte situação:
2 (duas) notas de R$ 100 = R$ 200,00
3 (três) notas de R$ 50 = R$ 150,00
3 (três) notas de R$ 20 = R$ 60,00
_________________________________
TOTAL = R$ 410,00
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Questão 16    (CESPE/TJ-RR/2012) A caixa d’água de um hospital tem a forma de
um cilindro circular reto com 10 metros de altura e capacidade para 30.000 litros
de água. Considere que essa caixa d’água, completamente vazia, foi enchida à
vazão constante e, 100 minutos depois de iniciado o enchimento, a água atingiu a
altura de 3 metros. Com base nessas informações e supondo que nenhuma torneira
abastecida pela caixa seja aberta durante o processo de enchimento, julgue o item
a seguir.
Quando a água no interior da caixa atingiu 3 metros de altura, mais de 10.000
litros de água haviam sido despejados na caixa.

Errado.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três simples, pois temos
apenas 2 (duas) grandezas se relacionando.
Tais grandezas se relacionam de maneira diretamente proporcional, pois quanto
maior a altura, maior será a capacidade.
Assim, teremos:
METROS
10
3

LITROS
30.000
x

10x = 90.000
x = 9000 litros

(CESPE/TJ-RR/2012) A caixa d’água de um hospital tem a forma de um cilindro
circular reto com 10 metros de altura e capacidade para 30.000 litros de água.
Considere que essa caixa d’água, completamente vazia, foi enchida à vazão cons-
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tante e, 100 minutos depois de iniciado o enchimento, a água atingiu a altura de 3
metros. Com base nessas informações e supondo que nenhuma torneira abastecida
pela caixa seja aberta durante o processo de enchimento, julgue os itens a seguir.
Questão 17    (CESPE/TJ-RR/2012) Para que a caixa fique completamente cheia,
serão necessárias mais de 5 horas.

Certo.
Temos uma questão de grandezas proporcionais, regra de três simples, pois temos
apenas 2 (duas) grandezas se relacionando.
Tais grandezas se relacionam de maneira diretamente proporcional, pois quanto
maior a tempo, maior será a capacidade.
Logo, podemos ter:
Tempo (min)

Altura (m)

100

3

X

10

X – = 1000 / 3 = 333,3..., ou melhor, 5 horas, 33 minutos e 20 segundos.

Questão 18    (CESPE/TJ-RR/2012) O tempo necessário para que a água no interior
da caixa d’água atinja determinada altura é proporcional a essa altura.

Certo.
A cada 33 minutos, temos um aumento de 1000 litros.
(CESPE/PRF/2012) Considere que o interior de um recipiente tenha a forma de um
paralelepípedo retângulo de base quadrada de lado medindo 50 cm e altura, 40
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cm. Considere, ainda, que esse recipiente tenha sido enchido com um combustível
homogêneo composto de gasolina pura e álcool e que 40% do combustível constitua-se de álcool. Com base nessas informações, julgue os itens subsequentes.
Questão 19    (CESPE/PRF/2012) Se o recipiente estiver assentado sobre um plano
horizontal e 30 litros do combustível forem retirados, a altura do combustível que
restou no recipiente será inferior a 30 cm.

Certo.
Podemos aplicar o seguinte raciocínio, de forma diretamente proporcional:
Volume total = (50.50.40) 100000cm3 = 100 litros.
Se foram retirados 30 litros, isso significa que houve uma diminuição de 30%.
Logo, basta diminuirmos 30% da altura, que será:
(30% de 40 = 12cm)
40cm - 12cm = 28 cm

Questão 20    (CESPE/PRF/2012) Menos de 55 litros do combustível contido no recipiente constitui-se de gasolina pura.

Errado.
Temos 60% de gasolina, isto é, 60% de 100 litros, que são iguais a 60 litros.

Questão 21    (CESPE/PRF/2012) Caso o teor de álcool do combustível homogêneo
contido no recipiente seja diminuído para apenas 22%, retirando-se do recipiente
determinada quantidade do combustível homogêneo e substituindo-a por gasolina
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pura, a quantidade do combustível homogêneo que deverá ser retirada do recipiente é superior a 40 litros.

Certo.
Se tivermos a cada 100 litros de mistura homogênea, temos 40% de álcool.
Porém, se queremos ter apenas 22%, teremos de reduzir em 18% a porcentagem
desse álcool nessa mistura, assim 40 - 22 = 18.
Logo, por uma regra de três simples:
100 litros _____ 40% álcool
X – _________ 18%
X – = 45 litros a serem retirados da mistura.
O item está certo, pois é acima de 40 litros, isto é, 45 litros.

Questão 22    (CESPE/PC-ES/2011) A soma de dois ângulos internos de um triângulo retângulo é igual a 120º. Sabendo que o lado menor desse triângulo mede 1
cm, julgue o item seguinte.
A área desse triângulo é superior a 1 cm2.

Errado.
Área do triângulo é dada por:

￼

A questão informa que o menor lado é igual a 1, isso significa que a = 1.
Dessa forma, temos o valor da altura e precisamos encontrar o valor da base
para posteriormente encontrarmos o valor da área do triângulo.
Sabendo que Sen 30º = cat oposto / hipotenusa, em que a é o cateto oposto ao
ângulo de 30º, temos:
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Sen 30º = cat oposto / hipotenusa
½ = 1 /c
C=2
Sabendo que cos 30º = cateto adjacente / hipotenusa
√3/2=b/2
B = raiz de 3
B = 1,73
Assim, temos que a área = b x h / 2
Área = 1,73 x ½ = 0,865

Questão 23    (CESPE/TRE-MT/2010) Suponha que um recipiente para líquidos seja
formado pela junção de um cubo vazado e uma pirâmide (sem a base), cujas faces
são triângulos equiláteros, conforme mostrado na figura a seguir.

Ao se colocar 158,4 cm3 de um líquido nesse recipiente, o líquido ocupará o volume
da pirâmide, chegando até a metade do volume do cubo. Nesse caso, considerando
1,4 como valor aproximado para

2 , é correto afirmar que a altura ocupada pelo

líquido no recipiente, medida desde o vértice da pirâmide até a metade da altura
do cubo, será
a) inferior a 2,8 cm.
b) superior a 2,8 cm e inferior a 4,2 cm.
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c) superior a 4,2 cm e inferior a 5,6 cm.
d) superior a 5,6 cm e inferior a 6,6 cm.
e) superior a 6,6 cm.

Letra e.
O volume da pirâmide é dado por:

Considerando que o volume da pirâmide regular seja V = B x H / 3, em que B seja
a área da base da pirâmide, que é dada por B = L. L = L2.
A altura H = L√2/2, em que √2 = 1,4
Volume = (L2. 1,4. L) / 6
= (L3. 1,4) / 6
Cubo = ( L2. L / 2)
= L3 / 2
Total: (L3. 1,4) / 6 + L3 / 2
(L3. 1,4) / 6 + L3 / 2 = 158,4
L3 = 216
L–=6
Assim, temos que:
H = L√2/2
H = (6. 1,4) / 2
H = 4,2 (Pirâmide)
H=L/2
H= 6 / 2 = 3 (cubo)
Altura total = 4,2 + 3 = 7,2cm
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Questão 24    (CESPE/AGENTE/PRF/2008) Julgue o item:
Em um posto policial, o pátio para depósito de veículos apreendidos tem a forma de
um retângulo que mede 80 m × 50 m. Para circulação e patrulhamento da área, foi
delimitada uma faixa uniforme, interna, paralela aos lados do retângulo, de modo
que a área reservada para depósito fosse igual a 2.800 m2. Nessa situação, a largura da faixa é superior a 6 m.
Considerando a largura da faixa de 6 m, conforme a questão indica, verificaremos
se realmente a área interna reservada para depósito é igual a 2.800 m2.

Errado.
Para calcular a área da figura inteira: A = b x h = 80 x 50 = 4.000 m2.
Para cálculo da faixa lateral (A + B + C + D):
A = 50 x 6 = 300 m2.
B = 50 x 6 = 300 m2.
C = 68 x 6 = 408 m2.
D = 68 x 6 = 408 m2.
Somando as áreas anteriores, temos: 1.416 m2.
A área de depósito será a diferença da área total com a área da faixa lateral:
Área de depósito: 4.000 – 1.416 = 2.584 m2.
O item afirma que a área de depósito é de 2.800 m2.
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Questão 25    (CESPE/AGENTE/PRF/2008)

Considerando, em relação às figuras acima, que, na figura I, as 4 curvas são quartos de círculo; nas figuras II, III e IV, as curvas são 2 semicírculos; na figura V, aparece 1 quarto de círculo e, interno a ele, um semicírculo, nessa situação, as figuras
em que as partes sombreadas têm áreas iguais são:
a) I e IV.
b) I e V.
c) II e III.
d) II e V.
e) III e IV.

Letra d.
Calculando as Áreas Sombreadas (As) de cada figura, temos:
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A área sombreada será a área do quadrado (lado 2 cm) subtraída da área de um
círculo de raio 1 cm.
As = 4 – πr2
As = (4 – π) cm2

A área sombreada será a área de ¾ do círculo maior (R = 1 cm) subtraída da área
do círculo menor (r = 0,5 cm).
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A área sombreada será a área de ¾ do círculo maior (R = 1 cm), pois a região indicada pela letra será transferida, conforme a seta.

A área sombreada será a área do quadrado de lado 2 cm, pois a região (semicírculo) será transferida para região indicada por A e l o lado do quadrado.
AS – l

2

AS = 22 = 4cm2
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A área sombreada será a área de 1/4 do círculo de raio R = 2 cm subtraído do semicírculo de raio r = 1 cm.

Questão 26    (CESPE/STF/2008) Em um tribunal, há 210 processos para serem
analisados pelos juízes A, B e C. Sabe-se que as quantidades de processos que
serão analisados por cada um desses juízes são, respectivamente, números diretamente proporcionais aos números a, b e c. Sabe-se também que a + c = 14, que
cabem ao juiz B 70 desses processos e que o juiz C deverá analisar 80 processos a
mais que o juiz A.Com relação a essa situação, julgue os itens seguintes.
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I – O juiz A deverá analisar mais de 35 processos.
II – b = 7.
III – c < 10.

Errado/Certo/Errado.
Temos uma questão de problemas aritméticos, mais precisamente de divisão proporcional.
Quando se trata de divisão proporcional, temos de construir uma proporção da seguinte forma:
, em que A + B + C = 210, sendo B = 70 e que C = 80 + A, podemos
inferir que:
A + B + C = 210
A + 70 + 80 + A = 210
2A = 210 – 150
2A = 60
A = 30. Dessa forma, temos que C = 110.
(A= 30, B= 70 e C = 110), substituindo na proporção, temos:

a=3p
b=7p
c = 11 p
Sabendo que a + c = 14, substituindo:
a + c = 14
3p + 11p = 14
14 p = 14
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p=1
Logo,
a=3p=3
b=7p=7
c = 11 p = 11

Q uestão 27    (CESPE/AGENTE/PRF/2008) considere que um cilindro circular
reto seja inscrito em um cone circular reto de raio da base igual a 10 cm e
altura igual a 25 cm, de forma que a base do cilindro esteja no mesmo plano
da base do cone. Em face dessas informações e, considerando, ainda, que
h e r correspondam à altura e ao raio da base do cilindro, respectivamente,
assinale a opção correta.
a) A função afim que descreve h como função de r é crescente.
b) O volume do cilindro como uma função de r é uma função quadrática.
c) Se A(r) é a área lateral do cilindro em função de r, então A(r) = 50ð r

.

d) É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e altura igual a 19
cm que esteja inscrito no referido cone.
e) O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido cone tem raio
da base superior a 6 cm.

Letra c.
Ilustração das figuras geométricas: cilindro circular reto inscrito em um cone
circular reto.
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H = altura do cone;
h = altura do cilindro;
R = Raio do cone;
r = raio do cilindro.
a) Errada. A função afim que descreve h como função de r é crescente.
Considerando os triângulos formados pelos pontos ABE e DCE, respectivamente,
em que são semelhantes (ângulos iguais e lados proporcionais), podemos construir
a seguinte proporção:
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Temos, dessa maneira, que a função é decrescente, uma vez que o coeficiente angular é negativo: h(r) = -2,5r + 25.
b) Errada. O volume do cilindro como uma função de r é uma função
quadrática.
Temos que o volume do cilindro é dado por: V = π ⋅ r2 ⋅ h, e que h(r) = -2,5r + 25.
V – = π ⋅ r2 ⋅ (–2,5r + 25)
V – = –2,5πr3 + 25πr2
O volume do cilindro não é dado por uma função quadrática, e sim cúbica.
c) Certa. Se A(r) é a área lateral do cilindro em função de r, então A(r) =
50πr

Considerando h = -2,5r + 25 e AL = Área lateral.

d) Errada. É possível encontrar um cilindro de raio da base igual a 2 cm e
altura igual a 19 cm que esteja inscrito no referido cone.
Tomando o raio como 2 cm, de acordo com o item e utilizando a função da altura
do cilindro: h= -2,5r + 25, temos:
h = –2,5r + 25
h = –2,59(2) + 25
h = –5 + 25 = 20 cm
e) Errada. O cilindro de maior área lateral que pode ser inscrito no referido
cone tem raio da base superior a 6 cm.
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Tomando a função descrita para área lateral do cilindro A(r) = 50πr

, temos:

AL = 2πh
AL = 2πr(–2,5r + 25)
AL = –5πr2 + 25πr
Segundo a função do 2º grau descrita, a maior área (valor máximo da função) será
adquirida quando calcularmos o r do vértice.
r do vértice:

Substituindo as incógnitas, temos:

￼cm

Questão 28    (CESPE/TRT 16ª REGIÃO (MA)/2005) Duplicando-se as medidas dos
lados do triângulo Y, a área desse triângulo também duplicará de valor.

Errado.

Temos que de

, para A = 2 (base X altura) a área foi quadruplicada.

Questão 29    (CESPE) As retas r e s são paralelas entre si. As retas t e u são perpendiculares à reta r. As interseções dessas 4 retas determinam o retângulo ABCD
indicado na figura abaixo.
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Se adicionarmos 3 retas l1, l2 e l3 não coincidentes entre si nem coincidentes com as
retas r, s, t, u e que, além disso, satisfaçam:
• l1 é paralela a u;
• l2 é perpendicular a r;
• l3 é paralela a s;
• o segmento BC é interceptado no mínimo uma vez;
• o segmento AB não é interceptado.
Concluímos que o retângulo ABCD foi dividido por estas três retas em:
a) 2 ou 3 partes.
b) 3 ou 6 partes.
c) exatamente 2 partes.
d) exatamente 3 partes.
e) exatamente 6 partes.

Letra c.
Temos as possibilidades de retas que obedecem às condições estabelecidas pela
questão, segundo a figura a seguir:

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

130 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

• I1 é paralela a u.
• I2 é perpendicular a r.
• I3 é paralela a s.
• O segmento BC é interceptado pelo menos uma vez.
• O segmento AB não é interceptado.
Se o segmento AB não é interceptado, não teremos segmentos que sejam perpendiculares a AB DC, logo no retângulo ABCD não existem retas que o cortem verticalmente.
As retas I3 (possibilidades) que se encontram paralelas às retas r e s são três, porém apenas uma das possibilidades é válida, sendo que uma das condições é AB
ser interceptado no mínimo uma vez.
As retas I2 (possibilidades) são perpendiculares a r e, da mesma forma que as retas
l1, não cortam a região interna das retas u e t.
Assim, o retângulo ABCD será interceptado apenas pelas retas I3, que dividirão o
quadrilátero em exatamente duas partes.

Questão 30    (CESPE) A matriz que fornece, em reais, o custo das porções de arroz,
carne e salada usados num restaurante:
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A matriz P fornece o número de porções de arroz, carne e salada usados na composição dos pratos tipo P1, P2 e P3 desse restaurante:

A matriz que fornece o custo de produção em reais, dos pratos P1, P2 e P3, está
indicada na alternativa:

a)

b)

c)

d)
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e)

Letra a.
A questão trata de uma multiplicação de matrizes, em que iremos fazer a multiplicação da matriz por PxC, assim teremos a matriz custo de produção em reais
para os pratos P1, P2 e P3.

Questão 31    (CESPE/TRT/2002) Julgue o item a seguir:
Considere que uma pessoa toma 3 tipos de remédios regularmente, sendo o primeiro remédio de 6 horas em 6 horas, o segundo, de 4 horas em 4 horas, e o terceiro, de 3 horas em 3 horas. Se ela tomou os 3 remédios juntos hoje às 7 horas
da manhã, então a próxima vez que ela tomará novamente os três remédios juntos
será amanhã.

Errado.
Quando tivermos uma questão que relatar sobre tempo
de encontro no futuro, desde que haja o primeiro encontro, iremos aplicar MMC (Mínimo Múltiplo Comum).
Na questão, uma pessoa deve tomar 3 tipos de remédios regularmente, sendo:
• o primeiro remédio de 6 em 6 horas;
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• o segundo de 4 em 4 horas;
• o terceiro de 3 em 3 horas.
Sabemos que os três são tomados juntos (primeiro encontro) às 7 horas, logo o
próximo encontro será o MMC (6, 4, 3).

O próximo horário que a pessoa deverá tomar os três remédios simultaneamente
será às 19h (7 + 12).

Questão 32    (CESPE/TRT/2002) Considere que, em uma pista circular, dois ciclistas partam juntos e que um deles faça cada volta em 6 minutos e o outro, em 8
minutos. Então, o tempo decorrido, em minutos, para que o ciclista mais veloz
fique exatamente uma volta na frente do outro é o mínimo múltiplo comum dos
números 6 e 8.

Certo.
Temos que o próximo encontro, ou seja, o momento em que o ciclista mais veloz
fica exatamente uma volta na frente do outro, é o mínimo múltiplo comum dos
números 6 e 8.

O conteúdo deste livro eletrônico é licenciado para Nome do Concurseiro(a) - 000.000.000-00, vedada, por quaisquer meios e a qualquer título,
a sua reprodução, cópia, divulgação ou distribuição, sujeitando-se aos infratores à responsabilização civil e criminal.

www.grancursosonline.com.br

134 de 138

RACIOCÍNIO LÓGICO-MATEMÁTICO
Sistemas de Medidas, Geometria Plana e Espacial
Prof. Josimar Padilha

Questão 33    (CESPE/TRT/2002) Se o máximo divisor comum de dois números é
7, então, se cada um dos números for multiplicado por 2² × 5, o máximo divisor
comum dos números obtidos será 70.

Errado.

Se dois números (A e B) forem multiplicados por 2² × 5, então, para que os quocientes não sejam alterados, devemos multiplicar os divisores também por 2² × 5.
Logo, (2² × 5) x 7 = 140

Questão 34    (CESPE/TRT/2002) Se o máximo divisor comum de três números é
24, então, se cada um dos números for dividido por 2² × 3, então o máximo divisor
comum dos números obtidos será 2.

Certo.

24 / (2² × 3) = 24 / 12 = 2
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Questão 35    (CESPE/TRT/2002) O menor número de lápis que permite que sejam
distribuídos, tanto para um grupo de 4 quanto para um de 6 pessoas, em cada
caso, a mesma quantidade de lápis entre os indivíduos do grupo, é o máximo divisor comum dos números 4 e 6.

Errado.
O menor número de lápis que possamos dividir tanto para 4 quanto para 6 será o
MMC entre 6 e 4.
Logo, MMC (6,4) = 12.
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