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ESCOLA ESTADUAL DRA. EUNICE DE LEMOS CAMPOS 

PROFº MILENA FARIAS 

DISCIPLINA: MATEMÁTICA 

LISTA DE EXERCÍCIOS – GEOMETRIA PLANA E ESPACIAL 

 

D11 - Resolver problema envolvendo o cálculo de 

perímetro de figuras planas. 

1. (APA – Crede-CE). Seu Artur deseja cercar com tela de 
arame, um canteiro que tem as medidas indicadas na 
figura abaixo.  

 
Se cada metro de tela custa R$ 3,00, quanto Seu Artur 

vai gastar?  

(A) R$ 39,40  

(B) R$ 116,20  

(C) R$ 117,20  

(D) R$ 118,20  

(E) R$ 161,00  

 
------------------------------------------------------------------- 

2. (APA – Crede-CE). Fernando fez uma maquete de dois 
compartimentos de sua casa e usou pedaços 
retangulares de madeira com as seguintes dimensões, 
conforme figura abaixo.  

 
O perímetro dessa figura é  

(A) 21,2 cm.  

(B) 20,2 cm.  

(C) 15,6 cm  

(D) 15,2 cm.  

(E) 12,6 cm.  

 
------------------------------------------------------------------- 

3. (Telecurso 2000). Para incentivar a prática de 
atividades físicas, a Associação dos Moradores do 
Bairro Morada Feliz decidiu construir uma pista para 
caminhada, composta por um retângulo e duas 
semicircunferências de raio igual a 30 metros, como 
mostra a figura a seguir.  
 

 
 

Considere que uma pessoa caminhe 10 voltas 

completas por essa pista. A distância aproximada, em 

metros, que essa pessoa terá caminhado será de  

A) 3400  

B) 3300  

C) 3200 

D) 3100 

E) 3000 

 
------------------------------------------------------------------- 

4. (SADEAM – AM). Uma toalha de mesa retangular, com 
20 cm de largura e 56 cm de comprimento, foi 
contornada com bordado inglês. 
Em quantos centímetros dessa toalha, no mínimo, foi 

feito esse tipo de bordado? 

A) 76 

B) 80 

C) 152 

D) 224 

E) 304 
 

------------------------------------------------------------------- 
5. (Entre jovens - Unibanco).  Uma praça de formato 

hexagonal regular possui lados medindo 20 metros de 
comprimento. 
Uma pessoa caminhando ao redor dessa praça, dá 21 

voltas. 

Quantos metros ela caminhou? 

A) 126 

B) 141 

C) 420 
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D) 1 680 

E) 2 520 
 

------------------------------------------------------------------- 
6. (Entre jovens - Unibanco). Em uma competição de 

atletismo, realizada ao redor de um parque que possui 
forma retangular com 3,72 quilômetros de 
comprimento e largura igual a 1,24 quilômetros, os 
atletas deram 2 voltas completas. 
Quantos quilômetros os atletas percorreram nessa 

competição? 

A) 4,61 

B) 4,96 

C) 9,92 

D) 18,45 

E) 19,84 
 

------------------------------------------------------------------- 
7. (SPAECE).  Dona Sônia aplicou uma renda no contorno 

de uma toalha de mesa retangular com largura e 
comprimento medindo, respectivamente, 1,8 m e 2,0 
m.  
A quantidade mínima de renda que Dona Sônia utilizou 

para esse trabalho foi 

A) 1,9 m 

B) 3,8 m 

C) 7,6 m 

D) 14,5 m 

E) 15,2 m 
 

------------------------------------------------------------------- 
8. (SPAECE).  Em um jardim, um canteiro tem formato 

circular e 10 metros de diâmetro.  

 

Qual é a medida aproximada, em metros, do perímetro 

desse canteiro? 

A) 31,4 

B) 62,8 

C) 100 

D) 314 

E) 628 

 
------------------------------------------------------------------- 

9. (SAEPE). Um terreno plano tem a forma de um 
trapézio, cujos lados paralelos medem 19 m e 24 m e 
os lados não paralelos medem, ambos, 16 m.  

 

O proprietário deseja cercar o terreno com uma cerca 

formada por quatro fios paralelos. Ele apurou que o 

metro do fio a ser utilizado custa R$ 0,50. 

Quanto o proprietário deverá pagar pela quantidade 

de fi o a ser usado? 

A) R$ 118,00 

B) R$ 150,00 

C) R$ 172,00 

D) R$ 236,00 

E) R$ 300,00 
 

------------------------------------------------------------------- 
10. (PROEB). O perímetro de um hexágono regular de 

lado 5 cm é 

A) 
5√3

2
 cm 

B) 
25√3

4
 cm 

C) 10 cm 

D) 15 cm 

E) 30 cm 

 
------------------------------------------------------------------- 

11. (SPAECE). Três cartões retangulares e com as mesmas 
dimensões foram colocados lado a lado e sem 
sobreposição, como mostra o desenho abaixo. 
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Qual é a medida do perímetro do retângulo formado 

pelos três cartões? 

A) 864 

B) 288 

C) 216 

D) 192 

E) 168 

------------------------------------------------------------------- 
12. (SAEB 2013). A figura abaixo representa um terreno. 

Podemos afirmar que seu perímetro vale 

 

(A) 46 m 

(B) 58 m 

(C) 92 m 

(D) 104 m 

(E) 120 m 

 
------------------------------------------------------------------- 

13.(SPAECE). O desenho abaixo apresenta as 

dimensões da laje da casa de Isadora. Ela irá colocar um 

muro de 

proteção nessa laje e, para calcular a quantidade de 

material a ser comprado, precisou medir o seu 

contorno. 

 

Qual é o perímetro da laje dessa casa? 

A) 58 m 

B) 116 m 

C) 232 m 

D) 360 m 

E) 720 m 

 
----------------------------------------------------------------- 

14. (AREAL). O jardim da casa de José tem o formato 

circular com 5 m de diâmetro. Para cercá-lo, ele 

precisou dar 4 voltas, em torno do jardim, com o arame 

esticado e preso a estacas de madeira. 

A quantidade mínima de arame que José usou para 

cercar esse jardim foi de  

(Adote: π = 3,14) 

A) 15,7 m 

B) 31,4 m 

C) 62,8 m 

D) 78,5 m 

E) 125,6 m 
 

------------------------------------------------------------------- 
15.(SAEPE). Em um shopping foi inaugurada uma pista 

de corrida cujo formato é a justaposição de duas 

semicircunferências e um retângulo com as medidas 

indicadas no desenho abaixo. Para proteção, existe 

uma mureta em todo o contorno dessa pista. 

 

Qual é a extensão dessa mureta de proteção? 

A) 251,20 m 

B) 371,20 m 

C) 622,40 m 

D) 4 800 m 

E) 5 144 m 
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------------------------------------------------------------------- 

16.(SAEPE). Marcos usou dois triângulos e dois 

trapézios idênticos aos das figuras I e II para construir 

o retângulo ABCD, conforme o desenho abaixo. 

 

 

 

 

 

Qual é a medida do perímetro do retângulo ABCD 

construído por Marcos? 

A) 30 cm 

B) 32 cm 

C) 44 cm 

D) 47 cm 

E) 56 cm 

 

------------------------------------------------------------------- 

17.(SAEPE). Uma artesã construiu uma mandala em 

formato circular e contornou o maior círculo com fita. 

Os raios dos círculos da mandala encontram-se 

representados no desenho abaixo. 

 

Qual foi a quantidade mínima, aproximada, de fita 

utilizada pela artesã para confeccionar essa mandala? 

A) 60 cm 

B) 93 cm 

C) 124 cm 

D) 186 cm 

E) 248 cm 

 

------------------------------------------------------------------- 

18.(SAEPE). Lucas é atleta e, como treinamento, dá 

diariamente 6 voltas completas em uma pista circular 

de raio 50 m. 

A distância aproximada, em metros, percorrida 

diariamente por Lucas nessa pista é 

(Dado: π  ≈  3,14) 

A) 15 700. 

B) 7 850. 

C) 1 884. 

D) 314. 

E) 300. 

 

------------------------------------------------------------------- 

19.(PROEB). Marli recortou, em uma cartolina, um 

retângulo e um triângulo com as medidas indicadas nas 

figuras abaixo.    
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Em seguida, ela juntou as figuras e obteve o seguinte 

polígono.  

    

Qual é a medida do perímetro desse polígono? 

A) 17 cm 

B) 19,5 cm 

C) 26 cm 

D) 32,5 cm 

E) 16 cm 

 

------------------------------------------------------------------- 

20.(SAERJ). O pátio de uma escola tem o formato da 

figura ABCDEFGH e possui dimensões mEFCD 4==  

e mFGEDBCAB 2==== .     

 

 

O perímetro desse pátio, em metros, é 

(A) 16 

(B) 30 

(C) 32 

(D) 36 

(E) 44 

 

------------------------------------------------------------------- 

21.Um fazendeiro dividiu uma área circular de 100m de 

raio em setores iguais de ângulo central 45°, conforme 

a figura abaixo. 

 

 

Sabendo que o comprimento de uma circunferência de 

raio r é igual a r2 , onde 14,3= , quantos metros 

de arame o fazendeiro vai precisar para circundar a 

figura demarcada? 

(A) 200,785 m 

(B) 557 m 

(C) 478,5 m 

(D) 278,5 m 

(E) 178,5 m 

 

------------------------------------------------------------------- 

22.Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no 

formato da figura colorida abaixo. Em seguida, ele 

resolveu cercá-lo de tela.  

 

 

 

Sabendo que o comprimento de circunferência é 2πr, a 

quantidade de tela necessária para o jardineiro 

circundar a figura demarcada é:  
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 (A) 6 cm.  

(B) (2π + 4) cm. 

(C) 6 cm. 

(D) 4π cm. 

(E) (π + 4) cm. 

 

------------------------------------------------------------------- 

23.Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no 

formato da figura colorida abaixo. Em seguida, ele 

resolveu cercá-lo de tela.  

 

 

Sabendo que o comprimento de circunferência é 2π r, 

a quantidade de tela necessária para o jardineiro 

circundar a figura demarcada é: 

 (A) 20 m.  

(B) (20 + 10π) m. 

(C) (10 + 10π) m. 

(D) 10π  m. 

(E) 40 cm.  

 

------------------------------------------------------------------- 

24.Um terreno tem a forma de um trapézio isósceles 

com as medidas registradas a seguir:   

 

Qual é a medida do perímetro desse terreno? 

(A) 19 m 

(B) 22 m 

(C) 32 m 

(D) 44 m 

(E) 100 m 

 

------------------------------------------------------------------- 

25.Uma praça quadrada, que possui o perímetro de 24 

metros, tem uma árvore próxima de cada vértice e fora 

dela. Deseja-se aumentar a área da praça, alterando-se 

sua forma e mantendo as árvores externas a ela, 

conforme ilustra a figura. 

 

 

 

O novo perímetro da praça, é: 

(A) 24 metros. 

(B) 32 metros. 

(C) 36 metros. 

(D) 40 metros. 

(E) 64 metros. 

 

------------------------------------------------------------------- 

26.Maria vai contornar com renda uma toalha circular 

com 50 cm de raio, conforme a figura abaixo. 
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Quanto Maria vai gastar de renda? 

A) 100 cm 

B) 300 cm 

C) 600 cm 

D) 2 500 cm 

E) 7 500 cm 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

27.(SPAECE). A piscina de um hotel recebeu uma grade 

de proteção na faixa indicada na figura abaixo.   

 

O comprimento total dessa grade é 

A) 84 m 

B) 68 m 

C) 38 m 

D) 30 m 

E) 12 m 

 

------------------------------------------------------------------- 

28.(PROEB). O trapézio ABCD, representado abaixo, 

tem as medidas dos lados AB = 6, BC = 5, CD = 2 e DA = 

3. 

 

O perímetro desse trapézio é 

A) 11 

B) 12 

C) 13 

D) 16 

E) 18 

 

------------------------------------------------------------------- 

29.(Enem 2010). A ideia de usar rolos circulares para 

deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com os 

antigos egípcios ao construírem as pirâmides. 

 

 

BOLT, Brian. Atividades matemática. Ed Gradiva. 

 

Representando por R o raio da base dos rolos 

cilíndricos, em metros, a expressão do deslocamento 

horizontal y do bloco de pedra em função de R, após o 

rolo ter dado uma volta completa sem deslizar, é 

(A) Ry = . 

(B) Ry 2= . 

(C) Ry = . 

(D) Ry 2=  

(E) Ry 4=  
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------------------------------------------------------------------- 

30.(SESU 2010). O perímetro do retângulo é igual a 44 

cm. 

 

 

O valor de x é igual a 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

(E) 6 

 

------------------------------------------------------------------- 

31.(Supletivo 2011). Uma caixa retangular foi lacrada 

com uma fita adesiva que transpassou o centro de 

todas as suas faces, conforme ilustrado na figura 

abaixo. Observe as dimensões dessa caixa. 

 

O comprimento de fita gasto para lacrar essa caixa foi 

A) 1,8 m. 

B) 2 m. 

C) 1 m. 

D) 0,9 m. 

E) 0,5 m.  

 

------------------------------------------------------------------- 

32.(1ª DP – 2012). 

O senhor Paulo César tem um terreno retangular que 

mede 25 m de comprimento e 15 m de largura. Ele quer 

construir um muro cercando este terreno, sem portão 

ou outra entrada qualquer.  

Quantos metros de comprimento terá este muro? 

(A) 40 m 

(B) 80 m 

(C) 187,5 m 

(D) 375 m 

(E) 850 m 

 

------------------------------------------------------------------- 

33.(1ª P.D – 2012). Uma figura tem a forma hexagonal. 
Cada lado dessa figura mede 55 cm.  
A medida do perímetro dessa figura é 
(A) 3 metros 
(B) 30 metros 
(C) 3,3 metros 
(D) 30,3 metros 
(E) 33 metros 
 
------------------------------------------------------------------- 

34.(1ª P.D – 2012). O perímetro da figura a seguir é 

igual a 18,64 cm.  

Dois dos seus lados tem a mesma medida, porém estão 

ocultas.  

 

O valor de cada medida oculta dessa figura é  

(A) 2 cm.  

(B) 3 cm.  

(C) 4 cm.  

(D) 5 cm.  

(E) 6 cm.  
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------------------------------------------------------------------- 

35.(SEAPE). Um terreno plano tem a forma de um 

trapézio, cujos lados paralelos medem 19 m e 24 m e 

os lados não paralelos medem, ambos, 16 m. 

 

O proprietário deseja cercar o terreno com uma cerca 

formada por quatro fios paralelos. Ele apurou que o 

metro do fio a ser utilizado custa R$ 0,50. 

Quanto o proprietário deverá pagar pela quantidade 

de fio a ser usado? 

A) R$ 118,00 

B) R$ 150,00 

C) R$ 172,00 

D) R$ 236,00 

E) R$ 300,00 
 
------------------------------------------------------------------- 
36.(SPAECE). Fabiane percorreu um terreno, na forma 

de um pentágono regular, cujo perímetro é de 1 245 m. 

Quanto mede cada lado desse terreno? 

A) 207 m 

B) 249 m 

C) 415 m 

D) 498 m 

E) 6 225 m 

 
------------------------------------------------------------------- 
37.(SPAECE). Um terreno retangular, medindo 30 m 
por 45 m, foi dividido em três lotes iguais, como mostra 
a figura abaixo.  

 
 
Quantos metros de tela de arame são necessários para 
cercar esses três lotes? 
A) 120 
B) 135 
C) 150 
D) 210 
E) 270 
 
------------------------------------------------------------------- 
38.(SPEACE). O perímetro de um hexágono regular de 

lado 6 cm é 

A) 36  cm. 

B) 18 cm. 

C) 318 cm. 

D) 36 cm. 

E) 327 cm. 

 
------------------------------------------------------------------- 
39.(SAEPE). Uma pessoa montou uma tenda de lona na 

praia sobre uma armação metálica. 

Essa armação é formada por dois octógonos regulares 

e um retângulo, conforme o desenho abaixo. 

 

Qual é a medida do perímetro dessa armação 

metálica? 

A) 25 m 

B) 24 m 
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C) 22 m 

D) 21 m 

E) 11 m 
 
------------------------------------------------------------------- 
40.(PAEBES). O campo de futebol representado pela 

figura abaixo tem comprimento medindo 110 m e 

largura 60 m. 

 

Qual é a medida do perímetro desse campo de futebol? 

A) 170 m 

B) 340 m 

C) 450 m 

D) 3 300 m 

E) 6 600 m 
 
-------------------------------------------------------------------  

41.(PROEB). O perímetro do triângulo cujos lados 

medem 5 metros, 12 metros e 13 metros é 

A) 17 m 

B) 18 m 

C) 25 m 

D) 30 m 

E) 60 m 
 
------------------------------------------------------------------- 
42.(PROEB). João comprou tela para cercar o terreno 

representado abaixo. 

 

 

Quantos metros de tela, no mínimo, ele comprou? 

A) 34 

B) 29 

C) 24 

D) 22 

E) 13 
 
------------------------------------------------------------------- 
43.(SEDUC-GO). A písta circular de cooper de uma 
parque possui 2.000 metros de diâmetro. Qual a 
distância, em quilômetros, percorrida por uma pessoa 
que der 100 voltas completas nessa pista? (Dado: 

14,3 ).  

A) 545 
B) 628 
C) 736 
D) 842 
E) 925 
 
------------------------------------------------------------------- 
44.(Caucaia). Maria tem de comprar fitilho para 

enfeitar 10 toalhas de mesa. O diâmetro das mesas 

onde estas toalhas serão usadas é 2m, e o fitilho deve 

contornar as bordas.  

 

Usando π = 3,14, determine a circunferência da mesa e 

depois calcule a quantidade de metros de fitilho que 

ela terá de comprar. Esta quantidade será de:  

A) 50,24m  

B) 125,6m  

C) 40m  

D) 24.50m  

E) 62,80m  

 

------------------------------------------------------------------- 
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45.(EJA - Cuiabá) Antonio todas as tardes faz 
caminhada em uma praça de formato circular de 15 m 
de raio representada na figura abaixo.  

 
Todas as tardes, Antonio caminha uma volta e meia, no 
perímetro da praça.  
A) Caminha entre 50 e 75 m.  
B) Caminha entre 75 e 100 m.  
C) Caminha entre 100 m e 125 m.  
D) Caminha entre 125 e 150 m.  
E) Caminha mais de 150 m.  
 
------------------------------------------------------------------- 
46.(1ª P.D – Seduc-GO – 2012). Sabendo que a medida 

da área de um quadrado é 36 cm², qual é a medida do 

seu perímetro?  

(A) 6 cm.  

(B) 18 cm.  

(C) 24 cm.  

(D) 50 cm.  

(E) 72 cm. 

 
------------------------------------------------------------------- 
47.(SAEPE). A medida do perímetro de um quadrado é 

igual a 24 cm. 

Qual é o valor da medida do lado desse quadrado? 

A) 576 cm 

B) 96 cm 

C) 24 cm 

D) 12 cm 

E) 6 cm 
 

------------------------------------------------------------------- 
48.(SAEPE). André possui um terreno retangular de 

perímetro 96 m, cujo comprimento é o triplo da 

largura. 

Qual é a medida da largura e do comprimento, 

respectivamente, desse terreno? 

A) 8,0 cm e 24,0 cm. 

B) 12,0 cm e 36,0 cm. 

C) 22,5 cm e 25,5 cm. 

D) 24,0 cm e 72,0 cm. 

E) 46,5 cm e 49,5 cm. 
 

------------------------------------------------------------------- 
49.(SAEPE). Cláudio cercou com fios de arame um 

terreno retangular, cujas dimensões estão indicadas no 

desenho abaixo. 

 

 

Sabendo que a cerca possui cinco voltas compostas de 

fios de arame, quantos metros de fio, no mínimo, 

foram usados para cercar esse terreno? 

A) 33 m 

B) 66 m 

C)165 m 

D) 300 m 

E) 330 m 
 

------------------------------------------------------------------- 
50.(SAEPE). Letícia costuma caminhar em volta de uma 

praça formada por uma região retangular e um 

semicírculo. O contorno dessa praça está representado 

no desenho abaixo.   

Qual é a distância aproximada que Letícia percorre ao 

dar uma volta completa ao redor dessa praça? 
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A) 748,0 m 

B) 245,6 m 

C) 182,8 m 

D) 160,0 m 

E) 151,4 m 
 

------------------------------------------------------------------- 
51.(SAEPE). Mário fará uma cerca com três fios de 

arame em torno do terreno que comprou. A figura 

abaixo mostra o formato desse terreno. 

 

A quantidade mínima de arame necessária para 

construir essa cerca é 

A) 280 m 

B) 204 m 

C) 192 m 

D) 64 m 

E) 47 m 
 

------------------------------------------------------------------- 
52.(SAEPE). Uma casa foi construída em um terreno de 

forma retangular. Nessa construção, o engenheiro fez 

um recuo de 5 m na frente, 1 m nas laterais e 1 m no 

fundo do terreno, conforme mostra o desenho da 

planta baixa a seguir. 

 

Sabendo que a casa construída, também em forma 

retangular, tem 7 metros de comprimento e 8,5 metros 

de largura, qual é a medida do perímetro desse 

terreno? 

A) 130,5 m 

B) 47 m 

C) 41 m 

D) 31 m 

E) 23,5 m 
 

------------------------------------------------------------------- 
53.(SPAECE). Uma quadra retangular tem 28 m de 

comprimento por 15 m de largura. 

Quanto mede o perímetro dessa quadra? 

A) 43 m 

B) 86 m 

C) 129 m 

D) 380 m 

E) 420 m 

 
------------------------------------------------------------------- 

54.(2ª P.D 2013 – SEDUC-GO). Um milionário deseja 

cercar o lote em que construiu sua casa, conforme 

ilustração a seguir:   
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Fonte: Disponível em: http://www.escolakids.com/perimetro-de-um-

poligono.htm/. Acesso em: 12 de dez. 2012 

 

Observando a vista panorâmica do lote, quantos 

metros de cerca ele deverá fazer considerando as 

dimensões da figura? 

(A) 287 m 

(B) 300 m 

(C) 310 m 

(D) 320 m 

(E) 350 m 

 
------------------------------------------------------------------- 

55.(Supletivo 2011 – MG). Os triângulos desenhados 

abaixo são semelhantes. 

 

A medida do perímetro do triângulo II é 

A) 5,6. 

B) 9,0. 

C) 14,6. 

D) 29,2. 

E) 35,4. 

 
------------------------------------------------------------------- 

56.(PROEB). Fabrícia desenhou um quadrado cujo lado 

mede 3 cm. 

Qual é a medida do perímetro desse quadrado? 

A) 6 cm 

B) 9 cm 

C) 12 cm 

D) 18 cm 

E) 24 cm 
 

------------------------------------------------------------------- 
57.(APA – Crede-CE). O campo de futebol da escola tem 
20 m de largura e 38 m de comprimento.  

 
Na aula de educação física os alunos deram três voltas 

completa no campo. Quantos metros os alunos 

percorreram?   

(A) 54 m.  

(B) 58 m.  

(C) 116 m.  

(D) 174 m.  

(E) 348 m. 
 

------------------------------------------------------------------- 
58.(APA – Crede-CE). Uma praça tem a forma da figura 

abaixo. 

 

De acordo com as medidas indicadas na figura, a área 

desta praça é  

(A) 94 m2  

(B) 120 m2  
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(C) 432 m2  

(D) 720 m2  

(E) 864 m2 
 

------------------------------------------------------------------- 
 

D12 – Resolver problema envolvendo o cálculo de 

área de figuras planas. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

59.(SAEPE). Observe, no desenho abaixo, o esquema 

de um estábulo que foi construído para acomodar dez 

cavalos. 

 

Qual é a medida da área ocupada por esse estábulo? 

A) 960 m2 

B) 280 m2 

C) 140 m2 

D) 68 m2 

E) 34 m2 

 

-------------------------------------------------------------------- 

60.(PAEBES). Durante um forte vento, um barco teve 

uma de suas velas danificadas. O capitão desse barco 

ancorou na cidade mais próxima com objetivo de 

comprar o tecido necessário para confeccionar uma 

vela substituta. Observe abaixo o desenho desse barco 

e de sua vela com algumas medidas indicadas. 

 

A quantidade mínima de tecido, em metros quadrados, 

que o capitão deverá comprar para confeccionar essa 

vela é 

A) 250. 

B) 325. 

C) 380. 

D) 450. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

61.(SAEPE). O desenho abaixo é formado por dois 

círculos concêntricos. 

 

Qual é a medida da área da parte colorida de cinza? 

A) 34π cm2 

B) 25π cm2 

C) 21π cm2 

D) 16π cm2 

E) 13π cm2 
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-------------------------------------------------------------------- 

62.(SAEPE). O trapézio retângulo desenhado abaixo 

representa uma bancada de mármore que Andréia 

colocou em sua cozinha. 

 

Qual é a medida da área dessa bancada? 

A) 187 cm² 

B) 209 cm² 

C) 1 529 cm² 

D) 3 336 cm² 

E) 6 672 cm² 

 

-------------------------------------------------------------------- 

63.(SAEPI). Um campo de futebol tem forma retangular 

com 105 metros de comprimento e 70 metros de 

largura.   

Quantos metros quadrados de grama, no mínimo, são 

necessários para cobrir toda a superfície desse campo 

de futebol?  

A) 175 

B) 350 

C) 3 675 

D) 7 350 

 

-------------------------------------------------------------------- 

64.(SAEPB). A quadra de basquete do “FM Tênis Clube” 

foi pintada como mostra a parte cinza da figura abaixo. 

 

 

(Dado: π = 3,14) 

Qual foi a área pintada de cinza nessa quadra?  

A) 10,64 m2  

B) 34,58 m2  

C) 38,57 m2  

D) 39,36 m2  

E) 43,11 m2 

 

-------------------------------------------------------------------- 

65.(AREAL). O desenho abaixo representa a vista 

superior de um palco montado para um show na praia. 

A forma desse palco é composta por um trapézio e um 

semicírculo justapostos.  

 

Dados:  π = 3,14. 

A medida da área destinada a esse palco, em metros 

quadrados, é igual a  

A) 45,95.  

B) 65,30.  

C) 69,95.  

D) 47,60.  
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E) 83,90. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

66.(SEAPE). O diretor de um clube vai gramar um 

campo retangular de 110 m de comprimento por 70 m 

de largura.  

Quantos metros quadrados de grama são necessários 

para cobrir todo esse campo?  

A) 180  

B) 360  

C) 7 700  

D) 17 000  

E) 32 400 

 

-------------------------------------------------------------------- 

67.(SAERJ). A figura abaixo representa um pátio em 

forma de trapézio.    

 

Para pavimentar esse pátio, quantos metros 

quadrados de cerâmica são necessários? 

A) 11 m² 

B) 14 m² 

C) 16 m² 

D) 20 m² 

E) 22 m² 

 

-------------------------------------------------------------------- 

68.(PROEB). Na figura abaixo, ABCD é um retângulo, 

com 8,6 cm de comprimento e 4,2 cm de altura.  

 

 

A área da superfície hachurada é: 

(A) 12,80 cm² 

(B) 18,06 cm² 

(C) 25,60 cm² 

(D) 36,12 cm² 

(E) 53,76 cm² 

 

-------------------------------------------------------------------- 

69.Observe, abaixo, a figura F desenhada numa região 

quadriculada.      

 

 

 

Considere cada quadradinho como uma unidade de 

área e represente-a por u. Então, a área da região 

limitada pela figura F é: 

(A) 9 u. 

(B) 11 u. 

(C) 13 u. 

(D) 15 u. 

(E) 16 u. 
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-------------------------------------------------------------------- 

70.Paulo resolve modificar o revestimento do piso de 

sua sala de estar e escolhe uma cerâmica cujo formato 

está representado na figura a seguir. A cerâmica 

escolhida tem a forma de um quadrado cujo lado mede 

40 cm e possui 4 arcos de circunferência, de raio igual 

a 10cm, cujos centros estão localizados nos vértices do 

quadrado. 

 

 

 

Com base nessas informações, qual é a área do 

desenho formado na cerâmica, em centímetros 

quadrados? (Considere π  = 3,14). 

(A) 314     

(B) 400  

(C) 486  

(D) 1114  

(E) 1286 

 

-------------------------------------------------------------------- 

71.Um jardineiro fez um cercado para plantar flores no 

formato da figura colorida abaixo.    

 

 

A área destinada ao plantio de flores é de: 

(A) 4 cm2.  

(B) 5 cm2. 

(C) 6 cm2. 

(D) 7 cm2. 

(E) 3 cm2. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

72.Um aluno desenhou num papel quadriculado a 

figura abaixo.  

 

Considere cada quadradinho como uma unidade de 

área e represente-a por u. Então, a área da região 

limitada pela figura é: 

(A) 18 u. 

(B) 12 u. 

(C) 13 u.  

(D) 11 u.  

(E) 10 u.  

 

-------------------------------------------------------------------- 

73.Um triângulo eqüilátero tem área igual a 38  cm². 

Qual é a medida do lado desse triângulo? 

(A) 24  cm 

(B) 4 cm 

(C) 16 cm 

(D) 32 cm 

(E) 232  cm 
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-------------------------------------------------------------------- 

 

74.No polígono da figura abaixo, PQ é paralelo a TS e 

UT é paralelo a RS.     

 

 

A medida da área desse polígono, em metros 

quadrados, é 

A) 15 

B) 19 

C) 20 

D) 23 

E) 24 

 

-------------------------------------------------------------------- 

75.(ENEM 2010). Em canteiros de obras de construção 

cível é comum perceber trabalhadores realizando 

medidas de comprimento e de ângulos e fazendo 

demarcações por onde a obra deve começar ou se 

erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas 

marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das 

seis estacas colocadas, três eram vértices de um 

triângulo retângulo e as outras três eram os pontos 

médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser 

visto na figura, em que as estacas foram indicadas por 

letras.  

 

 

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria 

ser calçada com concreto. 

Nessas condições, a área a ser calçada corresponde 

(A) à mesma área do triângulo AMC. 

(B) à mesma área do triângulo BNC. 

(C) à metade da área formada pelo triângulo ABC. 

(D) ao dobro da área do triângulo MNC. 

(E) ao triplo da área do triângulo MNC. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

76.(ENEM 2002). Um terreno com o formato mostrado 

na figura foi herdado por quatro irmãos e deverá ser 

dividido em quatro lotes de mesma área. 

Um dos irmãos fez algumas propostas de divisão para 

que fossem analisadas pelos demais herdeiros. Dos 

esquemas abaixo, onde lados de mesma medida têm 

símbolos iguais, o único em que os quatro lotes não 

possuem, necessariamente, a mesma área é:   (Resp. B) 
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-------------------------------------------------------------------- 

77.(Concurso público – PMO). Uma parede que tem 7,2 

m2 de área foi revestida com azulejos quadrados, 

medindo cada um 40 cm de lado. O número mínimo 

desses azulejos para revestir toda a parede é igual a 

(A) 20. 

(B) 30. 

(C) 45. 

(D) 60. 

(E) 90. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

78.(Concurso público – PMO). Pretendo comprar 20 

peças quadradas de mármore, sendo 10 peças de cada 

tipo de revestimento. Essas peças medem, 

respectivamente, 30 cm e 40 cm de lado. A soma total 

das áreas das peças de mármore que quero adquirir é 

igual a 

(A) 1 m2. 

(B) 1,5 m2. 

(C) 2 m2. 

(D) 2,5 m2. 

(E) 3 m2. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

79.(Concurso público – Eletrobrás). A figura abaixo 

representa a planta de um apartamento.   

 

 

 

A área total é de (m2): 

(A) 56; 

(B) 58; 

(C) 62; 

(D) 64; 

(E) 80. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

80.Um terreno de 1 km² será dividido em 5 lotes, todos 

com a mesma área. A área de cada lote, em m², será 

de: 

(A) 1.000 

(B) 2.000 

(C) 20.000 

(D) 100.000 

(E) 200.000 

 

-------------------------------------------------------------------- 

81.A malha quadriculada tem todos os quadradinhos 

de mesma medida e representa um calçamento. A 

parte que aparece sombreada está danificada e será 

totalmente refeita. A parte sombreada mede 108 m2.  
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Portanto, a parte do calçamento que não será refeita 

mede 

(A) 54 m2. 

(B) 97 m2. 

(C) 105 m2. 

(D) 116 m2. 

(E) 117 m2. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

82.Observa a figura: 

 

 

A área do trapézio representado é, em metro 

quadrado, igual a: 

(A) 19,5 

(B) 16 

(C) 60 

(D) 31,5 

(E) 39 

 

-------------------------------------------------------------------- 

83.O quintal de Sr. João tem o formato da figura abaixo, 

o qual será destinado ao plantio de grama.   

 

A área destinada ao plantio de grama é de:  

(A) 60 m2 

(B) 84 m2 

(C) 92 m2 

(D) 100 m2 

(E) 156 m2 

 

-------------------------------------------------------------------- 

84.(Saresp 2007). Cada peça de certo piso tem o 

formato retangular e medidas 24 cm por 16 cm. Para 

compor um desenho em forma de mosaico, 10 dessas 

peças foram utilizadas inteiramente juntamente com 

40 peças de piso em formato de quadrado de lado 8 

cm. A área total do mosaico, em cm2, é igual a 

(A) 6.400 

(B) 7.040 

(C) 8.520 

(D) 9.360 

(E) 9.750 

 

-------------------------------------------------------------------- 

85.(Saresp 2007). Dona Jandira reservou uma parte de 

seu quintal para plantar girassóis. Na área reservada, 

composta por dois quadrados e dois triângulos 

retângulos, conforme representado na figura. 
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Dona Jandira deseja plantar 36 mudas de girassóis, 

igualmente espaçadas. Qual será a área destinada a 

cada girassol? 

(A) 2,25 m2 

(B) 1,75 m2 

(C) 1,25 m2 

(D) 0,875 m2 

(E) 3,00 m² 

 

-------------------------------------------------------------------- 

86.(GAVE). A seguir apresenta-se um esquema da cada 

timorense da fotografia.  

 

O chão da casa – [ABCD] – tem a forma de um 

retângulo. O valor da área do chão da casa é 

(A) 22,78 m 

(B) 15,75 m 

(C) 13,50 m 

(D) 20 m 

(E) 10,125 m 

 

-------------------------------------------------------------------- 

87.(C.P.MA). De uma chapa metálica retangular cujos 

lados medem 30 cm e 40 cm, são extraídos doze discos 

circulares idênticos de raios medindo 5 cm. A área 

restante da chapa, em centímetros quadrados, após a 

extração dos discos é 

(A) 240(6 – π) 

(B) 280(5 – π) 

(C) 300(4 – π) 

(D) 320(3 – π) 

(E) 350(2 – π).  

 

-------------------------------------------------------------------- 

88.(Supletivo 2011). O cilindro reto, figura abaixo, foi 

mergulhado numa lata de tinta, ficando totalmente 

submerso. 

 

Ao ser retirado da lata de tinta, que medida da 

superfície desse cilindro ficou pintada? 

A) 42 π cm2. 

B) 45 π cm2. 

C) 48 π cm2. 

D) 54 π cm2. 

E) 60 π cm2. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

89.(Saresp – SP). Juliana colocou um copo molhado 

sobre a mesa, e nela ficou a marca da base circular do 

copo.  
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A área da marca é de 16π cm². O diâmetro da base do 

copo é: 

A) 4 cm 

B) 8 cm 

C) 16 cm 

D) aproximadamente 5,7 cm 

E) 32 cm 

 

-------------------------------------------------------------------- 

90.(SPEACE). Um terreno tem a forma retangular e as 

medidas dos seus lados são 5 m e 7 m. 

Qual é a área desse terreno? 

A) 12 m² 

B) 24 m² 

C) 25 m² 

D) 35 m² 

E) 49 m² 

 

-------------------------------------------------------------------- 

91.(SAEMS). Um terreno retangular tem 40 metros de 

comprimento por 18 metros de largura. Nele será 

colocado um tablado quadrado de 10 metros de lado. 

O restante desse terreno será recoberto com grama. 

Qual a medida da área que será gramada nesse 

terreno? 

A) 720 

B) 710 

C) 620 

D) 76 

E) 66 

 

-------------------------------------------------------------------- 

92.(SEDUC-GO). Qual o valor pago, em reais, a um 

pedreiro que cobra R$ 25,00 por metro quadrado, para 

construir uma parede com 10 metros de comprimento 

e 3 metros de altura? 

A) 500 

B) 750 

C) 940 

D) 1000 

E) 1500 

 

-------------------------------------------------------------------- 

93.(SEDUC-GO). A figura que segue representa as 

dimensões de um lote.  

 

 

Qual a quantidade necessária de grama, em m3, para 

cobrir metade desse lote? 

A) 30 

B) 40 

C) 50 

D) 60 

E) 120 

 

-------------------------------------------------------------------- 

94.(SEDUC-GO). Uma quadra de voleibol possui a 

forma retangular cujas medidas são 20 metros no 

comprimento e 6 metros na largura. Uma rede divide a 
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quadra em duas partes de mesma área. O tamanho, em 

m³, correspondente a uma dessas partes é: 

A) 20 

B) 40 

C) 60 

D) 80 

D) 100 

 

-------------------------------------------------------------------- 

95.(Paragominas). Durante a Copa do Mundo de 

Futebol de 2006, alguns alunos do Telecurso fizeram 

uma grande bandeira retangular de 6m de 

comprimento por 2,40m de largura.  

 

Quantos metros quadrados de tecido tinha a bandeira?  

a) 6,40m²  

b) 36m²  

c) 14,40 m²  

d) 14 m²  

e) 14,40 m²  
 
-------------------------------------------------------------------- 

96.(Matsubara e Zaniratto). Uma família de “amassa-

barro” reside numa casas como mostra o desenho. A 

casa tem área de:  

 

A) 9,75 m² 

B) 10,25 m² 

C) 12,75 m² 

D) 14,25 m² 

E) 15,75 m² 

 

-------------------------------------------------------------------- 

97.(2ª P.D – Seduc-GO 2012). A figura a seguir 

apresenta uma circunferência com 6 cm de diâmetro 

inscrita em um quadrado.  

 

A medida da área da parte hachurada dessa figura é. 

(considere π = 3,14)  

(A) 7,74 cm  

(B) 18,84 cm  

(C) 28,26 cm  

(D) 30,21 cm  

(E) 36,00 cm 

 

-------------------------------------------------------------------- 

98.(http://concursosnobrasil.com.br). Na área de 

serviço de uma residência deverá ser construída uma 

parede de 2m x 8m. Quantos tijolos deverão ser 

comprados, sabendo-se que em cada m² serão usados 

20 tijolos? 

A) 160 

B) 180 

C) 240 

D) 300 

E) 320 

 

-------------------------------------------------------------------- 

99.(SAEPE). Qual é a medida da área de um triângulo 

equilátero cujo lado mede 22  cm?  
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A) 6 cm² 

B) 32  cm² 

C) 62  cm² 

D) 64 cm² 

E) 38 cm²  

 

-------------------------------------------------------------------- 

100.(SAEPE). A medida da área de uma parede 

retangular, que mede 140 m2, pode ser calculada de 

acordo com a expressão algébrica 

128)( 2 ++= xxxF , em que       (x + 2) representa a 

medida da largura dessa parede. 

Quanto mede a largura dessa parede? 

A) 24 m 

B) 18 m 

C) 10 m 

D) 8 m 

E) 4 m 

 

-------------------------------------------------------------------- 

101.(SAEPE). Observe o desenho na malha 

quadriculada abaixo. Cada quadradinho dessa malha 

corresponde a 1 cm de lado. 

 

Qual é a medida aproximada do perímetro desse 

desenho? 

A) 30,0 cm 

B) 38,0 cm 

C) 41,2 cm 

D) 104 cm 

E) 108 cm 

 

-------------------------------------------------------------------- 

102.(SAEPE). Na casa de Luana, havia um jardim de 

formato circular com 12 m de diâmetro. Para cortar 

custos, a área desse jardim foi reduzida à metade, 

mantendo o mesmo formato circular. 

Qual é a medida da área do jardim após essa redução? 

 

A) 37,68 m2  

B) 56,52 m2 

C) 75,36 m2 

D) 113,04 m2 

E) 226,08 m2 

 

-------------------------------------------------------------------- 

103.(SAEPE). A figura, abaixo, mostra uma logomarca 

formada por um retângulo e um trapézio cujas medidas 

estão expressas em centímetros.  

 

Qual a medida da área dessa logomarca? 

A) 18 cm2 

B) 25 cm2 

C) 33 cm2 

D) 39 cm2 

E) 60 cm2 
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-------------------------------------------------------------------- 

104.(SAEPE). Juliana reformou o jardim de sua casa e 

colocou na passarela cerâmicas quadradas com 

0,5 m de lado. A passarela é retangular e tem 25 m de 

comprimento por 1,5 m de largura. 

A quantidade mínima dessas cerâmicas para reformar 

essa passarela é 

A) 50 

B) 106 

C) 150 

D) 212 

E) 300 

 

-------------------------------------------------------------------- 

105.(2ª P.D 2013 – SEDUC-GO). A Bandeira oficial do 
Brasil possui as seguintes dimensões:  

Retângulo: 20 m x 14 m. 

Distância entre o losango e o retângulo: 1,7m 

Raio do círculo: 3,5m. 

 

 

Considerando os dados, podemos dizer que a área do 
círculo é: (Sugestão: π = 3,14). 

(A) 38,46 m2     

(B) 19,26 m2 

(C) 48,46 m2 

(D) 29,26 m2 

(E) 58,46 m2 

 

-------------------------------------------------------------------- 

106.(Supletivo 2012 – MG). Uma casa, com 899 m² de 

área, ocupa uma região retangular de um terreno 

quadrado, cujo lado mede L metros, conforme mostra 

o desenho abaixo. 

 

Qual é a medida do lado desse terreno? 

A) 20 metros. 

B) 29 metros. 

C) 31 metros. 

D) 40 metros. 

 

-------------------------------------------------------------------- 

107.(SPAECE). Uma figura geométrica apresenta as 
medidas indicadas conforme a figura abaixo:  

 
Qual a área total dessa figura em m²?  

A) 4  

B) 6  

C) 8  

D) 10  

E) 16 

 

-------------------------------------------------------------------- 
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108.(APA – Crede-CE). Foi realizada uma manifestação 
para chamar a atenção das pessoas para o problema do 
aquecimento global, em uma praça retangular de 250 
metros de comprimento por 50 metros de largura. 
Segundo os organizadores, havia, em média, sete 
pessoas para cada 2 metros quadrados.  
Pode-se afirmar que o número aproximado de pessoas 
presentes na manifestação foi de:     

(A) 25.610.  

(B) 38.950.  

(C) 43.750.  

(D) 47.630.  

(E) 51.940.  

 

-------------------------------------------------------------------- 

109.(Telecurso 2000). Luiz vai cobrir o piso de sua sala, 
em formato de um trapézio, com cerâmica, conforme 
a figura a seguir.  

 
 

A área, em m², da sala do Luiz é de  

A) 19,5.  

B) 19.  

C) 18,5.  

D) 18.  

 

-------------------------------------------------------------------- 

110.(Telecurso 2000). Observe a figura que representa 
a catraca de uma bicicleta.  

 
www.biketechmogi.com.br/(...)10v_T.JPG. Acesso em: 7 jul. 2010. (Adaptada).  

 

Considere que a menor circunferência da catraca tem 

5 cm de raio (r), e a circunferência maior tem 10 cm de 

raio (R).  

A área aproximada, em cm², da coroa circular dessa 

catraca é de  

A) 235,5.  

B) 245,5.  

C) 255,5.  

D) 265,5.  

 

-------------------------------------------------------------------- 

111.(Telecurso 2000). Bruna desenhou dois triângulos 
em uma malha quadriculada, como mostra a figura.  

 
Sabe-se que cada lado do quadrado dessa malha mede 

2 cm, conforme a figura.  

Dessa forma, os triângulos desenhados por Bruna 

possuem área total, em cm², de  

A) 99.  

B) 98.  

C) 97.  

D) 96.  

E) 95 

 

-------------------------------------------------------------------- 

112.(Telecurso 2000). Considere que o hexágono a 
seguir seja dividido em quatro triângulos e um 
retângulo, e que as medidas estejam em centímetros.  
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Com base nas informações disponíveis na figura, é 

CORRETO afirmar que a área desse hexágono, em cm², 

é de  

A) 624.  

B) 636.  

C) 648.  

D) 660.  

E) 700 

 

-------------------------------------------------------------------- 

113.(SADEAM – AM). Rita tem um porta-lápis na forma 

de prisma regular hexagonal, em que a aresta da base 

mede 5 cm e a aresta lateral mede 10 cm. 

Quantos centímetros quadrados de cortiça Rita 

precisará para revestir as faces laterais desse porta-

lápis? 

A) 350 

B) 300 

C) 200 

D) 60 

E) 50 

--------------------------------------------------------------------  

D13 – Resolver problema envolvendo a área total 

e/ou volume de um sólido   

(prisma, pirâmide, cilindro, cone, esfera). 

 

------------------------------------------------------------------- 

114. (SAEPE). Amanda comprou uma forma de bolo 

com formato de bloco retangular , cujas medidas 

internas estão representadas na figura abaixo. 

 

A capacidade máxima, em cm³, dessa forma é 

A) 220. 

B) 500. 

C) 600. 

D) 1 100. 

E) 3 000. 

 

------------------------------------------------------------------- 

115.(SAEPE). Um fabricante de sabão em pó decidiu 

remodelar a embalagem de seu produto, criando um 

novo padrão com o formato de um cilindro reto. A 

figura abaixo representa essa nova embalagem com as 

suas medidas internas indicadas. 

 

A quantidade máxima, aproximada, de sabão em pó, 

em cm³, que essa embalagem comporta é 

A) 235,5. 

B) 471,0. 

C) 1 177,5. 

D) 3 532,5. 

E) 4 710,0. 

 

------------------------------------------------------------------- 
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116.(SAEP). O desenho abaixo é formado por dois 
círculos concêntricos.   

 
Qual é a medida da área da parte colorida de cinza? 

A) 34 cm2 
B) 25 cm2 
C) 21 cm2 
D) 16 cm2 
E) 13 cm2  

 

------------------------------------------------------------------- 

117.(SAEP). Uma empresa de publicidade utiliza dois 
tipos de suportes rotatórios para veicular propaganda, 
um em forma de cilindro circular reto de diâmetro 1 m 
e o outro em forma de um prisma reto, cuja base é um 
triângulo equilátero de lado medindo 1 m. Os dois 
suportes têm 5 m de altura, conforme indicado no 
desenho abaixo. 

 
O preço cobrado por propaganda é de R$ 100,00 por 
m2 de área lateral externa do suporte utilizado. 
O valor a ser pago pela opção de suporte mais 
econômica para um anunciante é, aproximadamente, 

A) R$ 1 500,00 
B) R$ 1 570,00 
C) R$ 1 586,60 
D) R$ 1 727,00  

 

------------------------------------------------------------------- 

118.(SPAECE). Fábio construiu, em sua fazenda, um silo 
para armazenar soja. A parede cilíndrica desse silo será 
revestida com uma camada de manta. A figura abaixo 
representa o silo construído por Fábio com suas 
dimensões indicadas. 

 
A quantidade mínima de manta, em metros quadrados, 
que Fábio deverá comprar para revestir a parte 
cilíndrica desse silo é  

A) 1,6 π.  
B) 2,0 π.  
C) 3,2 π.  
D) 6,4 π.  
E) 8,4 π.  

 

------------------------------------------------------------------- 

119.(SPAECE). Maria comprou uma orquídea, que veio 

plantada em um vaso cilíndrico, como representado no 

desenho abaixo. 

 

A medida da área total desse vaso cilíndrico é  

A) 133,04 cm².  

B) 376,80 cm².  

C) 866,64 cm².  

D) 1 507,20 cm².  

E) 2 260,80 cm². 
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------------------------------------------------------------------- 

120.(SEAPE). Observe abaixo o desenho de um 

reservatório no formato de um cilindro circular reto 

que contém água até a metade de sua altura total. 

 

Nesse desenho, as medidas indicadas correspondem às 

dimensões internas desse reservatório.  

Qual é o volume de água contido nesse reservatório?  

A) 1,5 π m³  

B) 2,5 π m³  

C) 3 π  m³  

D) 6 π  m³  

E) 12 π  m³ 

 

------------------------------------------------------------------- 

121.(PAEBES). Para o abastecimento de água tratada 

de uma pequena cidade, foi construído um 

reservatório com a forma de um paralelepípedo 

retângulo, conforme a representação abaixo.  

 

A capacidade máxima de água desse reservatório é de                            

(A) 135 m³ 

(B) 180 m³ 

(C) 450 m³ 

(D) 550 m³ 

(E) 900 m³ 

 

------------------------------------------------------------------- 

122.Um copo cilíndrico, com 4 cm de raio e 12 cm de 
altura, está com água até a altura de 8 cm. Foram então 
colocadas em seu interior n bolas de gude, e o nível da 
água atingiu a boca do copo, sem derramamento.   

Qual é o volume, em cm
3

, de todas as n bolas de gude 
juntas?  

(A) 32π  
(B) 48π  
(C) 64π  
(D) 80π  
(E) 96π  

 

------------------------------------------------------------------- 

123.(PROEB). Para desenvolver a visão espacial dos 

estudantes, o professor ofereceu-lhes uma 

planificação de uma pirâmide de base quadrada como 

a figura:    

 

A área da base dessa pirâmide é 100 cm² e a área de 

cada face é 80 cm². 

A área total, no caso da pirâmide considerada, é igual 

a: 

(A) 320 cm² 

(B) 340 cm² 

(C) 360 cm² 

(D) 400 cm² 

(E) 420 cm² 

 

------------------------------------------------------------------- 
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124.De um bloco cúbico de isopor de aresta 3a, 

recorta-se o sólido, em forma de H, mostrado na figura 

abaixo.     

 

O volume do sólido é: 

(A) 27a³. 

(B) 21a³. 

(C) 18a³. 

(D) 14a³. 

(E) 9a³. 

 

------------------------------------------------------------------- 

125.Um empresário produz sólidos pedagógicos de 

plástico, como por exemplo, pirâmides. Ele quer 

embalá-las em caixas no formato de um cubo, sabendo 

que a pirâmide está inscrita, como mostra a figura 

abaixo. 

 

Sabendo-se que o volume da pirâmide é de 6 m³, então 

o volume do cubo, em m³, é igual a: 

(A) 9 

(B) 12 

(C) 15 

(D) 18 

(E) 21 

 

------------------------------------------------------------------- 

126.Um cubo mágico de volume 512 cm³ foi montado 

com 64 cubos iguais, conforme a figura a abaixo.  

 

A medida do lado de cada um dos cubos menores, em 

centímetros, é: 

(A) 2 

(B) 3 

(C) 4 

(D) 5 

(E) 6 

 

------------------------------------------------------------------- 

127.Uma embalagem de talco de forma cilíndrica 

possui 15 centímetros de altura e base com 3 

centímetros de raio. Qual é o volume máximo, em cm³, 

de talco que essa embalagem comporta?  

A) 540 π 

B) 180 π 

C) 135 π 

D) 90 π 

E) 45 π 

 

------------------------------------------------------------------- 

128.(SPAECE). Na figura abaixo, o bloco retangular 

representa uma lata de tinta para paredes 

completamente cheia. Observe as dimensões dessa 

lata.     
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O volume de tinta dessa lata, em decímetros cúbicos, é 

A) 12 

B) 15 

C) 18 

D) 24 

E) 26 

 

------------------------------------------------------------------- 

129.(Enem 2010). A siderúrgica “Metal Nobre” produz 

diversos objetos maciços utilizando o ferro. Um tipo 

especial de peça feita nessa companhia tem o formato 

de um paralelepípedo retangular, de acordo com as 

dimensões indicadas na figura que segue 

 

 

O produto das três dimensões indicadas na peça 

resultaria na medida da grandeza 

(A) massa. 

(B) volume. 

(C) superfície. 

(D) capacidade. 

(E) comprimento. 

 

------------------------------------------------------------------- 

130.(ENEM 2010). Dona Maria, diarista na casa da 

família Teixeira, precisa fazer café para servir as vinte 

pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para 

fazer o café, Dona Maria dispõe de uma leiteira 

cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos. 

 

 

Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista 

deseja colocar a quantidade mínima de água na leiteira 

para encher os vinte copinhos pela metade. Para que 

isso ocorra, Dona Maria deverá 

(A) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um 

volume 20 vezes maior que o volume do copo. 

(B) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um 

volume 20 vezes maior que o volume do copo. 

(C) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um 

volume 10 vezes maior que o volume do copo. 

(D) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um 

volume 10 vezes maior que o volume do copo. 

(E) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um 

volume 10 vezes maior que o volume do copo. 

 

------------------------------------------------------------------- 

131.(ENEM 2010). Um porta-lápis de madeira foi 

construído no formato cúbico, seguindo o modelo 

ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta 

do cubo maior mede 12 cm e a do cubo menor, que é 

interno, mede 8 cm. 

 

O volume de madeira utilizado na confecção desse 

objeto foi de 

(A) 12 cm³. 

(B) 64 cm³. 

(C) 96 cm³ 
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(D) 1216 cm³ 

(E) 1728 cm³. 

 

------------------------------------------------------------------- 

132.(ENEM 2006). Uma artesã confecciona dois 

diferentes tipos de vela ornamental a partir de moldes 

feitos com cartões de papel retangulares de 20 cm x 10 

cm (conforme ilustram as figuras abaixo). Unindo dois 

lados opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã 

forma cilindros e, em seguida, os preenche 

completamente com parafina. 

 

 

 

Supondo-se que o custo da vela seja diretamente 

proporcional ao volume de parafina empregado, o 

custo da vela do tipo I, em relação ao custo da vela do 

tipo II, será 

(A) o triplo. 

(B) o dobro. 

(C) igual. 

(D) a metade. 

(E) a terça parte. 

 

------------------------------------------------------------------- 

133.(ENEM 2005). Os três recipientes da figura têm 

formas diferentes, mas a mesma altura e o mesmo 

diâmetro da boca. Neles são colocados líquido até a 

metade de sua altura, conforme indicado nas figuras.  

Representando por V1, V2 e V3 o volume de líquido em 

cada um dos recipientes, tem-se 

 

 

(A) V1 = V2 = V3 

(B) V1 < V3 < V2 

(C) V1 = V3 < V2 

(D) V3 < V1 < V2 

(E) V1 < V2 = V3 

 

------------------------------------------------------------------- 

134.(ENEM 2000). Uma empresa de transporte 

armazena seu combustível em um reservatório 

cilíndrico enterrado horizontalmente. Seu conteúdo é 

medido com uma vara graduada em vinte intervalos, 

de modo que a distância entre duas graduações 

consecutivas representa sempre o mesmo volume.     

 

 

A ilustração que melhor representa a distribuição das 

graduações na vara é:   (Resp. B) 

 

 

------------------------------------------------------------------- 
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135.(Concurso público – PMO). As medidas internas da 

carroceria de certo caminhão são de 1 metro de altura, 

6 metros de comprimento e 3 metros de largura. Esse 

caminhão transportará tijolos cujas medidas são 

mostradas na figura. 

 

 

 

Adote: 1 m3 = 1 000 000 cm3 

Capacidade = Produto das medidas do paralelepípedo  

 

O número total de tijolos que esse caminhão suporta 

carregar é igual a 

(A) 9 000. 

(B) 9 100. 

(C) 9 200. 

(D) 9 300. 

(E) 9 400. 

 

------------------------------------------------------------------- 

136.Uma pirâmide é mergulhada num aquário cúbico 

cheio d’água, como na figura. 

 

O número que expressa a relação entre a quantidade 

de água final no aquário e a inicial (antes de mergulhar 

a pirâmide) é de, aproximadamente, 

(A) 25%    (B) 33%    (C) 50%     (D) 67%    (E) 72% 

 

------------------------------------------------------------------- 

137.(Saresp 2007). Qual é a área total de um cubo cuja 

aresta mede 5 cm? 

 

(A) 20 cm2 

(B) 60 cm2 

(C) 90 cm2 

(D) 150 cm2 

 

------------------------------------------------------------------- 

138.(Saresp 2007). Qual é a área total de um cubo cuja 

aresta mede 4 cm? 

 

(A) 16 cm² 

(B) 48 cm² 

(C) 64 cm² 

(D) 96 cm² 

(E) 100 cm² 

 

------------------------------------------------------------------- 

139.O volume de um cubo de aresta 5 cm é, em cm3, 

(A) 150 

(B) 125 

(C) 100 

(D) 50 
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------------------------------------------------------------------- 

140.(Saresp 2007). A medida do diâmetro da base do 

reservatório 2, representado na figura, é o triplo da 

medida do diâmetro da base do reservatório 1, e 

ambos têm mesma altura.  

 

Se a capacidade do reservatório 1 é de 0,5 litro, qual é, 

em litros, a capacidade do reservatório 2? 

(A) 1,5 

(B) 3,0 

(C) 4,0 

(D) 4,5 

(E) 5,0 

 

------------------------------------------------------------------- 

141. (Saresp 2007). Um reservatório cilíndrico de raio 

da base 3 m e altura 7 m, tem área da superfície 

lateral igual a 

(A) 42 π m2. 

(B) 35 π m2. 

(C) 32 π m2. 

(D) 21 π m2. 

(E) 18 π m2. 

 

------------------------------------------------------------------- 

142.(Saresp 2007). A área da superfície esférica de raio 

R é igual a 4πR2 . Considerando a Terra como uma 

esfera e Marte também como uma esfera cujo 

diâmetro equatorial é 50% do da Terra, a razão entre 

as áreas das superfícies terrestre e marciana, nessa 

ordem, é 

(A) 4 

(B) 3,8 

(C) 3,7 

(D) 3,5 

(E) 4,5 

 

------------------------------------------------------------------- 

143.(GAVE). Observe as dimensões do novo aquário do 

Antônio.  

 

 

O Antônio decidiu colocar uma camada de areia de 6 

cm de espessura no fundo do aquário.  

A quantidade de areia, em cm3, que Antônio deverá 

colocar será de  

(A) 7.500 cm3 

(B) 37.500 cm3 

(C) 9.000 cm3 

(D) 111 cm3 

(E) 86 cm3 

 

------------------------------------------------------------------- 

144.(Supletivo 2011). A água contida no aquário da 

figura abaixo atinge um nível h que corresponde a  
3

2
 

da altura desse aquário. 
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Quantos litros de água há no aquário? 

A) 20. 

B) 30. 

C) 90. 

D) 100. 

E) 120. 

 

------------------------------------------------------------------- 

145.(Supletivo 2011) Bárbara desenhou um 

paralelepípedo retângulo, como mostra a figura 

abaixo. 

 

Qual é a medida da área total desse paralelepípedo? 

A) 104 cm². 

B) 160 cm². 

C) 192 cm². 

D) 208 cm². 

 

------------------------------------------------------------------- 

146.(Supletivo 2010). O leite produzido em uma 

fazenda é transportado em galões que são recipientes 

cilíndricos, como o da figura abaixo. Para não entornar 

durante o transporte, cada galão terá a sua capacidade 

máxima atingida, quando o nível do leite estiver a uma 

altura de 60 cm em relação ao fundo, conforme 

indicado na figura abaixo. 

 

 

Mauro comprou um galão como esse contendo leite 

até sua capacidade máxima. Ele vai vender todo o 

conteúdo do galão em garrafas que contém 1 litro cada 

uma. 

Quantas dessas garrafas, no máximo, Mauro pode 

vender? 

A) 24. 

B) 75. 

C) 240. 

D) 750. 

E) 800. 

 

------------------------------------------------------------------- 

147.(Supletivo 2010). Na figura, abaixo, tem-se as 

dimensões de uma piscina retangular. 

 

Quantos litros de água são necessários para encher 

completamente essa piscina? 

A) 10 litros. 

B) 100 litros. 

C) 1 000 litros. 

D) 10 000 litros. 

E) 100.000 litros.  

 

------------------------------------------------------------------- 

148.(Supletivo 2010). A figura, abaixo, representa um 

“silo”, muito utilizado nas fazendas para armazenar 

grãos. Ele é composto de um cone e um cilindro e suas 

dimensões estão indicadas na figura abaixo. 
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A capacidade máxima de armazenagem de grãos nesse 

silo é de 

A) 20π m3 

B) 24π m3 

C) 32π m3 

D) 96π m3 

E) 100π m3 

 

------------------------------------------------------------------- 

149.(SESU 2010). A embalagem de um suco de frutas 

tem a forma de bloco retangular, com dimensões 

conforme indicado na figura. 

 

 

Sabendo-se que 1 m³ equivale a 1.000 litros, a 

capacidade total dessa embalagem é de 

(A) 1 litro e 280 mililitros. 

(B) 1 litro e 300 mililitros. 

(C) 1 litro e 360 mililitros. 

(D) 1 litro e 400 mililitros. 

(E) 1 litro e 500 mililitros.  

 

------------------------------------------------------------------- 

150.(Supletivo 2011). A caixa, da figura abaixo, tem a 

forma de um paralelepípedo retângulo. 

 

Qual é a capacidade máxima dessa caixa? 

A) 6 litros. 

B) 7 litros. 

C) 12 litros. 

D) 20 litros. 

E) 70 litros. 

 

------------------------------------------------------------------- 

151.(Supletivo 2010). Um copo tem a forma de um 

cilindro circular reto. Suas dimensões internas estão 

indicadas na figura abaixo. 

 

 

No mínimo, quantos desses copos cheios d’água são 

necessários para se obter um litro d’água? (Use π = 

3,14). 

A) 9. 

B) 6. 

C) 3. 

D) 2. 

E) 1. 

 



37 
 

------------------------------------------------------------------- 

152.(Saresp – SP). Observe as figuras abaixo, em que A 

é um cilindro e B, um prisma de base quadrada. 

 

Sabendo-se que as duas embalagens têm a mesma 

altura e que o diâmetro da embalagem A e o lado da 

embalagem B são congruentes, podemos afirmar que 

o volume de A é: 

A) menor que o volume de B; 

B) maior que o volume de B; 

C) igual ao volume de B; 

D) metade do volume de B; 

E) um terço do volume de B.  

 

------------------------------------------------------------------- 

153.(UFG). Um pedaço de cano de 30 cm de 

comprimento e 10cm de diâmetro interno encontra-se 

na posição vertical e possui a parte interior vedada. 

Colocando-se 2 litros de água em seu interior, a água: 

A) transborda. 

B) ultrapassa o meio do cano. 

C) Enche o cano até a borda. 

D) Não chega ao meio do cano.  

E) Enche ao até o meio do cano.  

 

------------------------------------------------------------------- 

154.(Supletivo). Um tanque tem a forma de um cilindro 

circular reto com 12 metros de altura e está 

completamente cheio de água e de óleo. Sabendo-se 

que o óleo ocupa 49m³ e que a água atinge uma altura 

de 5 metros em relação ao solo, conforme indica a 

figura.  

 

Qual das medidas abaixo indica o volume d’água 

contido no tanque?  

A) 35 m³  

B) 40 m³  

C) 42 m³  

D) 54 m³  

E) 60 m³ 

 

------------------------------------------------------------------- 

155.(1ª PD – 2012). Gabriela gastou 34 cm de fita para 
envolver uma caixa conforme a figura a seguir. 

 
Com esses dados podemos afirmar que o volume da 
caixa é 

(A) 11 cm³ 
(B) 12 cm³ 
(C) 16 cm³ 
(D) 36 cm³ 
(E) 44 cm³ 

 

------------------------------------------------------------------- 

156.(Enceja 2005). 75 litros de água foram colocados 

em um recipiente vazio, de forma cilíndrica, cujas 

medidas são: 25cm de raio e 80cm de altura. A 

quantidade de água colocada no recipiente é 

Dados: 

 

(A) a metade da capacidade. 
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(B) igual à capacidade. 

(C) maior que a capacidade. 

(D) um quinto da capacidade. 

(E) um terço da capacidade. 

 

------------------------------------------------------------------- 

157.(GAVE). Considera a figura a seguir, onde: 

 

• ABFG é um quadrado de área 36; 

• BCDE é um quadrado de área 64; 

• F é um ponto do segmento de reta BE . Qual é 
a área total das zonas sombreadas da figura? 
Qual é a área total das zonas sombreadas da figura? 

(A) 64 

(B) 66 

(C) 68 

(D) 70 

 

------------------------------------------------------------------- 

158.(SPAECE). Na figura, está representado um 

reservatório com a forma de um bloco retangular, 

contendo água até a altura assinalada. 

 

Qual é a quantidade de água necessária para acabar de 

encher completamente esse reservatório? 

A) 20 m³ 

B) 24 m³ 

C) 40 m³ 

D) 64 m³ 

E) 80 m³ 

 

------------------------------------------------------------------- 

159.(PROEB). Observe o paralelepípedo abaixo. 

 

 

O volume deste paralelepípedo será 

A) 320 cm³ 

B) 80 cm³ 

C) 40 cm³ 

D) 32 cm³ 

E) 22 cm³ 

 

------------------------------------------------------------------- 

160.(SAERJ). A ilustração abaixo mostra um recipiente 

contendo água até o nível indicado. 

 

Qual é a quantidade de água contida nesse recipiente? 

A) 16 dm3 

B) 24 dm3 

C) 32 dm3 

D) 48 dm3 

E) 64 dm3 

 

------------------------------------------------------------------- 
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161.(SEDUC-GO). Uma indústria possui um 

reservatório para armazenamento de grãos na forma 

cúbica, como mostra a figura abaixo. 

 

O reservatório está com 50% de sua capacidade total. 

Quantos m³ de grãos ainda podem ser armazenados 

nesse reservatório? 

A) 10,2 

B) 12,3 

C) 13,5 

D) 14,8 

E) 15  

 

------------------------------------------------------------------- 

162.(SEDUC-GO). A figura abaixo representa uma caixa 

de sapatos.  

 

Com base na figura, a quantidade mínima de papel 

necessária, em metros quadrados, para embrulhar essa 

caixa é: 

A) 0,10 

B) 0,22 

C) 0,51 

D) 0,80 

E) 1,00 

 

------------------------------------------------------------------- 

163.(2ª P.D – Seduc-GO – 2012). As dimensões de uma 

piscina olímpica são: 50m de comprimento, 25m de 

largura e 3m de profundidade.  

O seu volume em m3 é  

(A) 7500 m3.  

(B) 3750 m3.  

(C) 1253 m3.  

(D) 175 m3.  

(E) 78 m3. 
 

------------------------------------------------------------------- 

164.(Saresp-2010). Um aquário tem a forma de um 

paralelepípedo reto-retângulo e contém água até certa 

altura. As medidas internas da base do aquário são 40 

cm por 25 cm. Quando uma pedra é colocada dentro 

do aquário, ficando totalmente submersa, o nível da 

água sobe 0,8 cm. 

 

O volume da pedra é, em cm3, igual a 

(A) 100. 

(B) 300. 

(C) 400. 

(D) 600. 

(E) 800. 

 

------------------------------------------------------------------- 

165.(SAEPE). Observe o prisma octogonal reto 

desenhado abaixo. A base desse prisma foi desenhada 

sobre uma malha quadriculada, cuja medida do lado de 

cada quadradinho mede 1 cm. 
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Qual é a medida do volume desse prisma? 

A) 128 cm3 

B) 144 cm3 

C) 174 cm3 

D) 184 cm3 

E) 368 cm3 

 

------------------------------------------------------------------- 

166.(SAEPE). O desenho abaixo representa o pátio de 

um supermercado, onde foram construídas duas áreas 

para estacionamento e, no espaço restante, um jardim. 

 

 

 

Qual é a medida da área total destinada ao 

estacionamento desse supermercado? 

A) 65 m2 

B) 80 m2 

C) 130 m2 

D) 160 m2 

E) 210 m2 

 

------------------------------------------------------------------- 

167.(SAEPE). Um tanque na forma de um 

paralelepípedo retângulo, com dimensões internas de 

60 cm de comprimento, 40 cm de largura e 50 cm de 

altura, contém água até a marca de 30 cm de altura. 

Quantos cm3 de água faltam para esse tanque ficar 

totalmente cheio? 

A) 130 

B) 150 

C) 48 000 

D) 72 000 

E) 120 000 

 

------------------------------------------------------------------- 

168.(SAEPE). Um depósito de areia possui o formato de 

um paralelepípedo retângulo, com medidas internas 

iguais a 5,0 m de comprimento, 3,5 m de largura e 2,0 

m de altura. 

Qual é a quantidade máxima de areia que esse 

depósito comporta? 

A) 10,5 m3 

B) 19,5 m3 

C) 34,0 m3 

D) 35,0 m3 

E) 69,0 m3 

 

------------------------------------------------------------------- 

169.(SAEPE). A figura abaixo representa uma caixa de 

sapatos no formato de um prisma retangular que 

possui 30 cm de comprimento, 20 cm de largura e 10 

cm de altura. 
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Qual é a capacidade máxima dessa caixa de sapatos?  

A) 50 cm³ 

B) 60 cm³ 

C) 600 cm³ 

D) 5 000 cm³ 

E) 6 000 cm³ 

 

------------------------------------------------------------------- 

170.(SAEPE). Um aquário na forma de paralelepípedo 

retângulo de comprimento 80 centímetros e largura 40 

centímetros, está com água a uma altura de 30 

centímetros. Após mergulhar uma pedra decorativa, 

deixando-a totalmente imersa, a coluna de água 

aumentou 5 cm. 

Qual é a medida do volume, em centímetros cúbicos, 

dessa pedra? 

A) 5 

B) 25 

C) 16 000 

D) 80 000 

E) 112 000 

 

------------------------------------------------------------------- 

171.A planificação abaixo é a representação de uma 

caixa de papelão. 

 

Quantos centímetros quadrados de papelão foram 

gastos para fazer a caixa? 

A) 324 cm² 

B) 360 cm² 

C) 720 cm²  

D) 1044 cm²  

E) 2000 cm² 

 

------------------------------------------------------------------- 

172.(ENEM 2012). Alguns objetos, durante a sua 
fabricação, necessitam passar por um processo de 
resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza 
um tanque de resfriamento, como mostra a figura.  

 
O que aconteceria com o nível da água se colocássemos 

no tanque um objeto cujo volume fosse de 2.400 cm3?  

A) O nível subiria 0,2 cm, fazendo a água ficar com 

20,2 cm de altura.  

B) O nível subiria 1 cm, fazendo a água ficar com 21 

cm de altura.  

C) O nível subiria 2 cm, fazendo a água ficar com 22 

cm de altura.  

D) O nível subiria 8 cm, fazendo a água transbordar.  

E) O nível subiria 20 cm, fazendo a água transbordar. 

 

------------------------------------------------------------------- 

173.(Supletivo 2012 – MG). Um recipiente cilíndrico 

cujo diâmetro da base é igual a 12 cm contém água até 

certa altura. Sofia colocou uma esfera de chumbo no 

interior do recipiente, que ficou totalmente submersa, 

e a altura da água desse recipiente subiu 1 cm. 

Qual é o raio dessa esfera? 

A) 2,0 cm 

B) 3,0 cm 
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C) 3,5 cm 

D) 4,5 cm 

 

------------------------------------------------------------------- 

174.(Supletivo 2012 – MG). Um produtor de leite 

armazena seu produto em caixas com a forma de bloco 

retangular com altura de 25 cm e capacidade de 1 litro. 

Ele deseja trocar as caixas por embalagens em forma 

de cilindro, de mesma altura e mesma capacidade. 

Para que isso ocorra, o raio da base dessa embalagem 

cilíndrica, em cm, deve ser igual a 

 

 

------------------------------------------------------------------- 

175. (Supletivo 2012 – MG). Para economizar papelão, 

um fabricante de sabão em pó mudou as dimensões da 

embalagem de 1 Kg. 

As duas embalagens têm o formato de um 

paralelepípedo retângulo e suas dimensões estão 

indicadas no desenho abaixo. 

 

Considerando-se as medidas dadas e apenas a área 

externa das caixas, a economia de papelão que essa 

mudança resultou para a empresa, por caixa, foi de 

A) 12 cm2 

B) 60 cm2 

C) 100 cm2 

D) 200 cm2 

 

------------------------------------------------------------------- 

 

 

O sucesso vem com muito 
trabalho duro. Acredito em você! 

Profº Milena Farias 


