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01 - As rodas de um automóvel têm 70cm de diâmetro. Determine o número de voltas efetuadas pelas 

rodas quando o automóvel percorre 9.891 km.  

 

02 - Um circuito de kart tem uma pista circular de raio 500 m. Um piloto, para testar a pista e o kart, 

desenvolve uma velocidade constante de 80 km/h. Determine o número de voltas que ele deu na pista, 

após 15 minutos. 

 

03 - Determine o comprimento de um arco de ângulo central 85°, cujo raio da circunferência é 5 cm.  

 

04 - Ana pretende colocar renda em todo o perímetro de uma toalha circular de raio 1 m. Quantos 

metros de renda ela deve comprar? 

 

05 - Considerando o raio da Terra igual a 6370 km, qual a medida do comprimento da linha do 

equador? 

 

06 - Determine o comprimento de um arco de circunferência (em cm), sabendo que ela tem 12cm de 

raio e o ângulo central correspondente mede 20°.  

 

07 - Determine o ângulo central (em radianos) correspondente a um arco de 15cm de comprimento, 

sabendo que ela tem raio de 20cm.  

 

08 - Uma região de uma cidade possui o formato de um setor circular. Os pontos A, B e C são esquinas, 

a distância entre os pontos A e B é de 1 km e o ângulo formado pelas ruas 1 e 2 é de 120º, conforme 

mostra a figura abaixo. João e Marcos desejam ir do ponto B para o ponto C. Para tanto, João percorreu 

as ruas 1 e 2, passando inicialmente por A, enquanto Marcos seguiu o trajeto da rua 3. Podemos 

afirmar, considerando o valor de π como 3,14 que João e Marcos percorreram, respectivamente, uma 

distância aproximada de:  

 

 

A) 2 km e 2,09 km  

B) 2 km e 2 km  

C) 1 km e 2 km  

D) 2,09 km e 2,09 km  

E) 2 km e 1 km 



09 - A roda dianteira de uma bicicleta tem 40cm de raio. Quantos metros ela percorre ao dar 5.000 

voltas? Quantas voltas ela deve dar para percorrer 9420m?  

 

10 - Um arco de circunferência mede 210° e seu comprimento é 2 km. Qual a medida do raio em 

metros?  

 

11 - Determine a medida do raio de uma circunferência (em cm), sabendo que nela um ângulo central 

de 15° corresponde a um arco de 30cm.  

 

12 - Percorrendo uma estrada de 20 m de largura, um veículo inicia um retorno em um ponto A 

utilizando a trajetória circular da figura cujo raio é de 20 m. Se nessa rotatória a velocidade máxima 

permitida é de 20 km/h, qual é o menor tempo necessário para que esse veículo percorra o arco AB? 

 
 

13 - Na figura abaixo, os arcos têm, respectivamente, raios 30 cm, 10 cm e 20 cm. 

Determine os comprimentos desses arcos. O que podemos concluir?  

 
 

14 – (CABECINHA DO MAX) Uma pessoa decidiu testar o desgaste do pneu da roda traseira de sua 

moto e, para isso, fez algumas medições necessárias. Percebeu que o raio da roda traseira possui um 

diâmetro de 90 cm. Após sua roda girar 900 vezes, um cachorro atravessou em sua frente, o que fez 

com que ele freasse sua moto imediatamente até parar, travando a roda que se arrastou por 25 metros. 

Determine quantos quilômetros essa pessoa percorreu até parar a sua moto. 

Obs: considere .14,3  



15 - (CABECINHA DO MAX) Determinar, em graus, o menor ângulo formado pelos ponteiros de um 

relógio, nos seguintes casos: 

 

a) 9:00 

b) 15:00 

c) 14:00 

d) 6:30 

e) 21:00 

f) 12:20 

g) 9:10 

h) 13:23 

i) 10:15 

j) 1:30 

k) 13:28 

l) 2:15 

m) 14:22 

n) 3:15 

o) 2:32 

p) 8:24 

q) 14:20 

r) 15:37 

s) 17:41 

t) 19:21 

 


