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01 - Considerando os tópicos e fundamentos de Geometria Plana e Espacial, julgue todas as afirmativas 
abaixo como sendo VERDADEIRAS ou FALSAS: 
 

I. (     ) Dois ângulos são ditos complementares se ambos possuírem a medida de 90°. 
II. (     ) Todo triângulo isósceles é equilátero. 

III. (     ) Triângulos retângulos podem ter 2 ângulos retos. 
IV. (     ) Existem triângulos retângulos isósceles. 
V. (     ) Todo triângulo equilátero é acutângulo. 
VI. (     ) Triângulos congruentes sempre serão proporcionais. 

VII. (     ) Se um triângulo possui coeficiente de proporcionalidade 2 em relação a outro, a medida de seus 
ângulos dobrará em relação ao outro. 

VIII. (     ) Ângulos alternos internos sempre serão suplementares. 
IX. (     ) Todo ângulo que for oposto pelo vértice a outro possuirá a mesma medida dele. 
X. (     ) Ângulos correspondentes sempre serão internos. 
XI. (     ) O suplemento de um ângulo será sempre maior do que o ângulo em questão. 

XII. (     ) Ângulos obtusos sempre possuirão medidas maiores do que a de ângulos agudos. 
XIII. (     ) Todo retângulo é um paralelogramo. 
XIV. (     ) Todo quadrado é um losango. 
XV. (     ) 4 pontos podem determinar um plano. 
XVI. (     ) 3 pontos sempre determinam um único plano. 

XVII. (     ) Se dois pontos A e B estão em um plano α, então todos os pontos da reta AB estão sobre α. 
XVIII. (     ) Retas concorrentes sempre possuirão um ponto em comum. 
XIX. (     ) Retas ou são concorrentes ou são paralelas. 
XX. (     ) Todo ponto pertence a alguma reta. 
XXI. (     ) A interseção entre 2 planos pode ser um ponto. 

XXII. (     ) Um segmento de reta pode ser prolongado indefinidamente para construir uma reta. 
XXIII. (     ) Se A e C são dois pontos de uma linha reta, então existe pelo menos um ponto B situado 

entre A e C. 
XXIV. (     ) Planos paralelos possuem retas reversas entre um plano e outro. 
XXV. (     ) Se 2 pontos pertencem a uma reta então eles não podem pertencem a outras retas. 
XXVI. (     ) Não existem polígonos que possuem o número de diagonais igual ao número de lados. 

XXVII. (     ) Todos os ângulos retos são congruentes. 
XXVIII. (     ) a projeção ortogonal de um segmento de reta sempre será um segmento de reta. 
XXIX. (     ) Se dois planos α e β tem um ponto em comum, então eles tem infinitos pontos em comum. 
XXX. (     ) A projeção ortogonal de um círculo pode ser um segmento de reta. 

 
02 – (UEG 2005) Observe e classifique as afirmações abaixo como sendo verdadeiras ou falsas: 
 
I. Se um plano intercepta dois outros planos paralelos, então as interseções são retas paralelas. 
II. Se dois planos são paralelos, qualquer reta de um deles é paralela a qualquer reta do outro. 
III. Se uma reta é paralela a dois planos, então esses planos são paralelos. 
IV. Se dois planos são paralelos, uma reta de um deles pode ser reversa a uma reta do outro. 
 
Marque a alternativa CORRETA 
 

A) Apenas as afirmações I e II são verdadeiras. 
B) Apenas as afirmações I e III são verdadeiras. 
C) Apenas as afirmações I e IV são verdadeiras. 
D) Apenas as afirmações II e IV são verdadeiras. 
E) Apenas as afirmações III e IV são verdadeiras. 



03 – (UNIFESP 2003) Dois segmentos dizem-se reversos quando não são coplanares. Neste caso, o número 
de pares de arestas reversas num tetraedro, como o da figura, é 

 

 
A) 6. 
B) 3. 
C) 2. 
D) 1. 
E) 0. 

 
04 – (FAAP 1996) Considere as proposições: 
 
I. Dois planos paralelos a uma mesma reta são paralelos. 
II. Um plano paralelo a duas retas pertencentes a outro plano é paralelo a este. 
III. Um plano perpendicular a uma reta de outro plano é perpendicular a este. 
IV. Um plano paralelo a uma reta de outro plano é paralelo a este. 
 
Nestas condições: 
 

A) nenhuma das proposições é verdadeira. 
B) somente as proposições I e III são verdadeiras. 
C) uma única proposição é verdadeira. 
D) todas as proposições são verdadeiras. 
E) uma única proposição é falsa. 

 
05 – (UEL 1996) (Adaptada) As retas r e s foram obtidas prolongando-se duas arestas de um cubo, como 
está representado na figura a seguir. 

 
Sobre a situação dada, assinale a afirmação 
INCORRETA 
 

A) r e s são retas paralelas. 
B) r e s são retas reversas. 
C) r e s são retas ortogonais. 
D) não existe plano contendo r e s. 
E) elas não se interceptam. 



 
06 – (Stoodi) Quantos planos podem passar por dois pontos distintos? 
 

A) Nenhum. 
B) 1. 
C) 2. 
D) 3. 
E) Infinitos. 

 
07 – (Stoodi) Considere o cubo da figura adiante. Das alternativas a seguir, aquela correspondente a pares de 
vértices que determinam três retas, duas a duas reversas, é: 

 
A) (A,D); (C,G); (E,H). 
B) (A,E); (H,G); (B,F). 
C) (A,H); (C,F); (F,H). 
D) (A,E); (B,C); (D,H). 
E) (A,D); (C,G); (E,F). 

 
08 - (CABECINHA DO MAX) Calcule o valor da altura de uma pirâmide quadrangular que possui as 8 arestas 

iguais a 2 cm. 

 

09 - Considerando a figura abaixo, onde a reta r é perpendicular ao plano   e s é uma reta desse mesmo 
plano, assinale o que for correto: 

 
 

A) r e s são perpendiculares. 

B) r e s determinam um plano perpendicular a  . 
C) O triângulo PMN é equilátero. 
D) r pertence a α. 
E) A soma dos ângulos destacados na imagem é 90°. 

 
10 - (CABECINHA DO MAX) A Pirâmide de Quéops (ou Khufu), também conhecida como a Grande 
Pirâmide, foi construída para ser a tumba do Faraó Quéops da quarta dinastia cujo reinado se estendeu 
de 2551 a 2528 a.C. É a maior das três pirâmides. Sua altura original era de aproximadamente 146 metros e 
sua base quadrada possui arestas de 230 metros, aproximadamente. Estima-se ter necessitado de uma força 
de trabalho de cerca de 100 mil pessoas ao longo de 20 anos. Diante de tais afirmações, determine quantos 
metros, no mínimo, uma pessoa percorreria ao andar ao redor desta pirâmide e, depois disso, subir até seu 
topo. 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Qu%C3%A9ops
http://pt.wikipedia.org/wiki/IV_dinastia_eg%C3%ADpcia
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2551_a.C.&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=2528_a.C.&action=edit&redlink=1


 

 

 

 
 
 
 
11 - (CABECINHA DO MAX) Diamantes lapidados e moldados possuem o formato de octaedros. Suponha 
que determinado diamante tenha sido moldado no formato de um octaedro regular como na figura a seguir: 

 
Sabendo que a = 4 cm, determine as medidas de todos os diâmetros internos do diamante. 
 

12 - Na figura abaixo, .NCMNDM   Calcule a área da região colorida dessa figura. 

 
 
 
 
 
 
 
 
13 - Qual é a área do material usado para fazer as quatro bandeirinhas a seguir? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
14 – De um piso quadrado de 34 cm de lado recortam-se pequenos triângulos retângulos e isósceles de 
cateto  de modo a  obter um piso em forma de octógono regular, conforme ilustra a figura abaixo. Caso haja 

necessidade, utilize 4,12   cm. 

 
       
 
 
 
 



 

 

 
 
a) Determine o valor de x. 
b) Calcule a área de um dos triângulos recortados. 
c) Calcule a área do octógono. 
 
 
 
 
 
15 - (CABECINHA DO MAX) Determine a área do terreno plano ilustrado na figura abaixo: 
 

  

16 - (UFU) Considere o quadrado ABCD como na figura abaixo. Suponha que os dois retângulos 
(sombreados), em que o segmento EF meça 5 cm e o segmento AC meça 15 cm. Determine a área total dos 
retângulos sombreados. 

 
 

17 - (UNIV. DE ITAÚNA) Observe a figura: 

 
Nessa figura, temos quatro quadrados de lados medindo 4 cm, 3 cm, 2 cm e 1 cm, respectivamente, 
colocados em um retângulo ABCD. Determine a área da figura hachurada. 
 
18 – (CABECINHA DO MAX) Um circo foi projetado na forma de círculo, sendo que o picadeiro ficará 
concentrado no círculo interior, assim como mostra a figura abaixo. Os 2 círculos possuem o mesmo centro. 
O raio do círculo exterior é de 25 metros e o raio do círculo interior é de 15 metros. Na parte hachurada 
deseja-se colocar areia para que as crianças possam se divertir ao assistirem às apresentações e na parte 
branca será a área destinada aos pais. Diante disso, pergunta-se: qual será a área em metros quadrados que 
será preenchida com areia? (adote   como sendo 3,14) 

 
         



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
19 - (CABECINHA DO MAX) Um homem retirou uma foto muito sensual de uma mulher na praia, porém, ao 
revelar a foto, percebeu que a mulher era idêntica ao Bob Esponja. Sendo assim, para não se envergonhar 
tanto, recortou a foto como esta que se encontra abaixo. Diante disso, determine o valor da área colorida na 
foto. Obs: ABCD é um retângulo de medidas 18 cm e 7 cm. 
 
 
 
 
 
 
 
 
20 – (EPCAR – SP) Na figura tem-se um hexágono regular inscrito em um círculo de raio r. Têm-se também 6 
arcos de círculo com centros nos vértices do hexágono e cujos raios são iguais ao lado do hexágono. Calcule 
a superfície da região sombreada. 
 

       a) 
2)3( r  

       b) 
2)32( r  

       c) 
2)332( r  

       d) 
2)33( r  

       e)    n.d.a. 
 
 
 
21 - (PADAWAN) (CABECINHA DO MAX) Um pintor de telas resolveu expor toda a sua genialidade 
matemática pintando um quadro como o descrito abaixo. Tal pintor, por admirar muito coroas circulares 
(círculos de mesmo centro, sendo um dentro do outro), decidiu utilizar pedaços de uma mesma coroa em sua 

obra destacando-os no interior de um quadrado de lados 40 cm. Sabendo-se que DECDBCAB   e que 

este padrão repete-se por todo o entorno do quadrado, a área da região destacada em cinza é de, 
aproximadamente: 

 
 
A) 1286 cm2          

B) 658 cm2        
C) 344 cm2         
D) 329 cm2             
E) N.d.a 

 



 

 
22 - (ITA) Na figura, considere o segmento a = 2m. A área da superfície hachurada é igual a: 

 
 

a) 2 m2      
b) 4 m2    
c) 2 m2     

d)  m2 

 
23 - (ENEM) O jornal de certa cidade publicou em uma página inteira a seguinte divulgação de seu caderno 
de classificados: 

 
Para que a propaganda seja fidedigna à porcentagem da área que aparece na divulgação, a medida do lado 
do retângulo que representa os 4% deve ser de, aproximadamente: 
 
A) 1 mm.           
B) 17 mm.           
C) 167 mm. 
D) 10 mm.         
E) 160 mm. 
 
24 - (CABECINHA DO MAX) Um artista decidiu criar um desenho bem exótico. Para isso, construiu 3 círculos 

de diâmetros proporcionais como podemos observar no desenho. Admitindo-se que PD = 3CP e  que o 

diâmetro CD do círculo maior mede 24 cm, determine a área em cm2 da região colorida. 
 



 

 
 

A) 27  
B) 54  
C) 216  
D) 108  
E) 144  

 
25 - (PADAWAN) (ESPM-SP) Uma folha de papel retangular foi dobrada como mostra a figura abaixo.  
 

 
 
De acordo com as medidas fornecidas, a região escura, que é a parte visível do verso da folha, tem área igual 
a: 
 

A) 24 cm2. 
B) 28 cm2. 
C) 36 cm2. 
D) 25 cm2 . 
E) 35 cm2. 

 
26 – (PADAWAN) (CABECINHA DO MAX) Um jovem arrendou um terreno por R$ 180.000,00 no formato 
indicado pela figura abaixo e com suas respectivas dimensões: 
 

 
 
Quanto, aproximadamente, ele pagou por cada metro quadrado deste terreno? 
 
27 – Qual presente se gastaria mais dinheiro para embalar: um cubo de arestas 10 cm ou um paralelepípedo 
retangular de dimensões 4, 6 e 12 cm? 
 
28 – (CABECINHA DO MAX) Uma empresa irá guardar toda as caixas de transporte em baú de caminhão 
como o da figura abaixo (à esquerda). Tais caixas serão empilhadas / enfileiradas de maneira que seja 
preenchida a capacidade máxima do baú. De acordo com as medidas da figura 2, determine qual é o número 
máximo de caixas (figura à direita) que caberão neste baú, sabendo-se que a altura da caixa equivale à terça 
parte da medida da largura do baú do caminhão. 
 



 

Obs: a caixa não precisa, necessariamente, ser colocada na posição em que se encontra na imagem. 
 

 
 
29 - (CABECINHA DO MAX) - O depósito abaixo (figura à esquerda) possui comprimento de 10 metros, 
largura de 8 metros e uma altura de 6 metros e é utilizada comumente para armazenar cargas, papelotes, 
caixas, etc. Em uma bela tarde, o diretor geral dos correios de uma cidade, também conhecido como seu 
Rubens, ligou para o dono do depósito pedindo urgência em armazenar 360 caixas de papelão (figura à 
direita) de dimensões 1 x 1 x 1,5 metros. O dono do depósito imediatamente aceitou ajudar seu Rubens 
dizendo que poderia enviar as caixas até seu depósito. Diante de tal situação, pergunta-se: o dono do 
depósito entrou em uma fria ao se prontificar em ajudar seu Rubens ou tudo caminhará da melhor maneira 
possível?  

           
 
30 - (ENEM) - 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. 
D) 1 216 cm3. 
E) 412 cm3. 
 
31 – (ENEM) - Considere um reservatório, em forma de paralelepípedo retângulo, cujas medidas são 8 m de 
comprimento, 5 m de largura e 120 cm de profundidade. Bombeia-se água para dentro desse reservatório, 
inicialmente vazio, a uma taxa de 2 litros por segundo. Com base nessas informações, é CORRETO afirmar 
que, para se encher completamente esse reservatório, serão necessários: 
A) 40 min.  B) 240 min.  C) 400 min.  D) 480 min.  E) 320 min. 
 



 

 

 

32 - (CABECINHA DO MAX) Dispõe-se de um cilindro maciço reto feito de alumínio cujo raio da base mede 4 
cm e a altura mede 10 cm. Esse cilindro será derretido e, com o material obtido, serão fabricados cubos de 
arestas 4 cm. Suponho que, neste processo, não haja perda de material, qual será o número de cubos 
possíveis de ser fabricados com 10 desses cilindros? 

 

33 - Uma ponte de concreto tem a forma da figura abaixo. Suas dimensões estão assinaladas na figura. Qual 
é o volume de concreto usado para construir a ponte? 

 
 

34 - (CABECINHA DO MAX) Uma caixa gigante em formato cúbico de 10 metros de altura foi construída para 
armazenar gasolina. Sabe-se que essa gasolina é depositada em caminhões-pipa cujo tanque é em formato 
cilíndrico de 6 metros de comprimento. Os círculos verticais de ambos os lados deste tanque possuem 2 
metros diâmetro. Pergunta-se: estando a caixa gigante completamente cheia, quantos caminhões-pipa seriam 
necessários para transportar toda a gasolina? 

 
35 - (CABECINHA DO MAX) Em um casamento, os noivos ganharam de presente um bolo especialmente 
confeccionado para eles. Podemos observar que o bolo é composto por 3 partes maciças em formato 
cilíndrico. A altura do bolão todo é de meio metro. Sabe-se que a altura da parte do meio é a metade da altura 
da parte maior que, por sua vez, é o sêxtuplo da altura da parte menor. Sabendo que os diâmetros de cada 
parte valem 6 cm, 10 cm e 20 cm e que cada 100 cm3 do bolo pesa 300 g, quanto pesa o bolo? 
Obs: adote  como sendo aproximadamente 3. 

  
     A) Aproximadamente 28 kg. 
     B) Aproximadamente 30,7 kg. 
     C) Aproximadamente 31,5 kg. 
     D) Aproximadamente 40 kg. 
     E) Nd.a 
 
 
 
36 - (CABECINHA DO MAX) Um engenheiro atrapalhado adentrou em um projeto que visa construir um duto 
de água cilíndrico ligando um trecho de 1040 m de comprimento. O duto é feito parte a parte, juntando-as ao 
final da construção. Porém, o engenheiro fanfarrão esqueceu de citar o "furo" dos blocos no projeto e a 
empresa responsável pela montagem do duto produziu todos os blocos totalmente maciços. Uma empreiteira 
então decidiu orçar uma obra que visa perfurar os blocos para construir o duto, visto que sairá mais barato 
para a empresa perfurá-los do que construir outros já perfurados. O furo será feito a 3 metros de distância das 
laterais, 2 metros abaixo do topo e    2 metros acima da base do bloco. Diante disso, pergunta-se: após 
perfurarem todos os blocos no mesmo formato e encaixá-los no percurso, quantos metros cúbicos restantes 

de cimento o duto terá em seu revestimento? Obs: adote 1,3 . 

 
 
 
              
 
 
 
 
A) 70304 m3   

B) 250 m3   

C) 5669,67 m3   

D) 31616 m3   

E) N.d.a 



 

 

 

 
37 - (CABECINHA DO MAX) Devido ao avanço tecnológico, os tanques da foto à esquerda serão derrubados 
para a construção de novos tanques. Para isso, durante o processo de construção dos novos tanques, TODO 
o combustível ali presente será transferido para um dos reservatórios da foto da direita. Os tanques do 
DEPÓSITO I possuem 7 metros de altura com diâmetro de base medindo 2 m. Já os tanques do outro 
depósito possuem 6 metros de altura, porém, com diâmetro da base medindo 8 metros. Sabe-se que, no 
DEPÓSITO I, 3 tanques estão completamente cheios, 2 estão com metade de sua capacidade e que 1 
apresenta apenas 30% do volume máximo e que, no DEPÓSITO II, um tanque está completamente cheio e o 
outro está com exatos 180 mil litros de combustível. Devido à urgência em transferir o combustível, o dono do 
DEPÓSITO I disse que jogará o combustível que não for possível transferir fora. Diante de tal situação 
apresentada, pergunta-se: quantos litros de combustível, aproximadamente, deverão ser jogados fora? 
 

 
            DEPÓSITO I                             DEPÓSITO II 
 

38 -  (ENEM) 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. 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 empregada, 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 
 
 
39 - (ENEM) 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 duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo. 
 

40 - Considere um tanque cilíndrico de 6 metros de comprimento e 2 metros de diâmetro que está inclinado 
em relação ao solo em 45°, conforme mostra a figura abaixo. Sabendo-se que o tanque é fechado na base 
que toca o solo e aberto na outra, qual é o volume máximo de água que o tanque pode conter antes de 
derramar estando inclinado? 

 
 



 

 

 
 
 
 
 
 
 

41 - Se o raio da base de um cilindro é aumentado em 10% e a sua altura diminuída em 10%, então o volume 

do cilindro 

 
A) Aumenta em 10%     
B) Permanece inalterado  
C) Diminui em 8,9%    
D) Aumenta em 8,9 % 
E) Diminui em 10% 
 

 
42 - (CABECINHA DO MAX) Uma pessoa irá utilizar 2 sólidos idênticos (um de cabeça para cima e outro de 
cabeça para baixo) afim de formar uma peça (unindo os sólidos através das fitas pretas marcadas nas 
figuras). Determine o volume desta figura espacial. 

 
43 - A figura mostra um reservatório de água na forma de um cilindro circular reto, com 9 m de altura. Quando 
está completamente cheio, o reservatório é suficiente para abastecer, por um dia, 900 casas cujo consumo 
médio diário é de   500 L de água cada. Suponha que em um certo dia após uma campanha de 
conscientização do uso da água, os moradores das 900 casas abastecidas por esse reservatório tenham feito 
economia de 10% no consumo de água. Adotando 

 
como sendo aproximadamente 3, nessa situação:

   

 
 
a) A quantidade total de água economizada foi de 4,5 m3. 
b) A quantidade de água economizada seria suficiente para abastecer exatamente 90 casas cujo consumo 
diário fosse de 450 litros. 
c) Se cada litro de água custasse R$ 0,50 ao consumidor, o montante economizado seria de mais de                    
R$ 20 000,00. 

d) A área da base desse reservatório é de 50 m2, o que implica em um raio de base de medida 50 m. 

e) A quantidade em litros de água economizada coincide com a capacidade de um reservatório menor de 
mesmo formato e que possua diâmetro de 5 m e altura de 3 m. 
 

44 - (ENEM) Uma pirâmide está inscrita em um aquário de um parque aquático em forma de cubo, como 
mostra a figura abaixo. Sabendo-se que o volume desta pirâmide é de 6 m3, podemos afirmar que caberão 
neste aquário, neste exato momento: 
  



 

      A) exatamente 18 mil litros de água. 
      B) exatamente 6 mil litros de água. 
      C) exatamente 12 mil litros de água. 
      D) exatamente 4 mil litros de água. 
      E) exatamente 8 mil litros de água. 
 
 
 
45 - (CABECINHA DO MAX) Um tanque para armazenar combustível em formato de cone está disposto de 
maneira invertida no subsolo, de maneira que os caminhões-tanque depositem combustível através de uma 
portinhola no chão. Tal tanque de armazenamento possui 5 metros de profundidade, com diâmetro de base 
medindo 6 metros. Sabe-se que há um medidor de combustível que acusa sua quantidade no reservatório. 
Diante disso, a que altura se encontrará o combustível quando este estiver pela metade? E caso estiver com 
1/3 de sua capacidade total? 
 
46 - Uma pirâmide e um prisma têm a mesma base. A altura da pirâmide vale o sêxtuplo da altura do prisma. 
Sendo V1 o volume da pirâmide e V2 o volume do prisma, determine a relação existente entre ambos os 
volumes. 
 
47 - Um prisma de base pentagonal possui 360m3 de volume. Qual é o volume de uma pirâmide com mesma 
base e mesma altura? 
 
48 - (OSEC) Um prisma e uma pirâmide têm bases com a mesma área. Se o volume do prisma é o dobro do 
volume da pirâmide, a altura da pirâmide será: 
  
a) O triplo da do prisma. 
b) O dobro da do prisma. 
c) O triplo da metade da do prisma. 
d) O dobro da terça parte da do prisma. 
 
49 - (CABECINHA DO MAX) Diamantes lapidados e moldados possuem o formato de octaedros. Suponha 
que determinado diamante tenha sido moldado no formato de um octaedro regular como na figura a seguir: 

 
 
Sabendo que a = 4 cm, determine o valor de R, bem como a área total e o volume desse diamante. 
 
50 - (UFU) Os ingaricós são indígenas que vivem no extremo norte do Brasil. Admita que o cone da figura II 
representa, na escala 1:5, a cobertura de uma moradia ingaricó (figura I), feita de palha. 
 

 



 

Usando informações contidas no texto e na figura, a área, em metros quadrados, da cobertura de uma 
moradia ingaricó é igual a 
 

A) 25  

B) 25 2  

C) 225  

D) 225 2  

51 - (CABECINHA DO MAX) Uma pirâmide quadrada com área de base valendo 36cm2 foi desenhada no 
interior de um cone de altura 20 cm, cuja base está circunscrita à base da pirâmide. Calcule o volume do 
cone. 
 
52 - (UFU) Na figura abaixo, temos um Cubo ABCDEFGH de aresta a = 6 cm. Os pontos I, J, K, L, M e N são 
pontos médios das arestas as quais pertencem. Determine o volume da pirâmide de base hexagonal IJKLMN 
e vértice H formada no interior do cubo. 

 
53 - (CABECINHA DO MAX) Uma mulher resolveu organizar uma festa de aniversário. Para isso, comprou 
tacinhas personalizadas assim como as da figura abaixo. Porém, ao chegar em casa, percebeu que as 
tacinhas eram muito grandes e que, caso servisse bebidas em tais taças, tais bebidas se esgotariam muito 
rápido. Por isso, por ser bastante "econômica", decidiu recortar milimetricamente todas as tacinhas a fim de 
evitar novas despesas financeiras. Sabendo que a altura total da taça que comprara é de 20 cm e que esta 
mulher diminuirá a altura da taça em 3,75 cm, de quanto será sua economia (em ml) servindo estas novas 
taças completamente cheias? (considere   como sendo aproximadamente 3) 

 
54 - (ACAFE) Uma dona de casa está preparando a festa de aniversário de seu filho. Com semicírculos de 
raio 12 cm vai confeccionar copos de papel em forma de cone. Para 30 destes copos, qual seria a quantidade 
de papel necessária? (adote π = 3) 
 
55 - (FATEC) A altura de um cone circular reto mede o triplo da medida do raio da base. Se o comprimento da 
circunferência dessa base é de 8 cm, calcule o volume do cone. 

 
56 - (ACAFE) Um fazendeiro solicitou a um engenheiro o projeto de um depósito para estocar a ração de 
seus animais.  A figura abaixo mostra o esboço do depósito criado pelo engenheiro. 
 



 

 
 
A capacidade total desse depósito é de:  
 

A) 96 π m3 

B) 24 π m3 

C) 64 π m3 

D) 48 π m3 

E) 72 π m3 

57 - (CABECINHA DO MAX) Uma sorveteria utiliza copos de forma cônica para colocar sorvete. O copo tem 
10 cm de profundidade por 4 cm de diâmetro na abertura. Num copo foram colocadas duas colheradas de 

sorvete, cada uma delas com um volume de 
3

3

16
cm


. Se o sorvete colocado no copo derreter, ele 

transbordará? 
58 - (ESPM-SP) Em Ribeirão Preto, um copo de chope com formato cônico custa R$ 1,50. Em São Paulo, um 
copo de chope com formato cilíndrico custa R$ 3,60. Considerando-se que os dois chopes são da mesma 
marca e que os copos tem a mesma altura e bocas com o mesmo diâmetro, pode-se concluir que o preço do 
chope de São Paulo, em relação ao chope de Ribeirão Preto, está: 
 

A) 60% mais caro     

B) 40% mais caro  

C) 14% mais caro      

D) 20% mais barato   

E) 25% mais barato 

59 - Um tronco de pirâmide tem como bases dois quadrados de lados 5 cm e 12 cm. A altura desse tronco é 
de 8 cm. Calcular o volume desse tronco. 
 
60 -  As bases de um tronco de pirâmide regular são quadrados de lados 8 m e 2 m, respectivamente. A 
aresta lateral do tronco mede 5 m. Determine o volume do tronco. 
 
61 - Uma pirâmide regular tem base quadrada de área 4 cm2. Ela é secionada por um plano paralelo à base 
de modo a formar um tronco de pirâmide de altura 2 cm e de base superior de área 1 cm2. Determine o valor 
da aresta lateral do tronco de pirâmide. 
 
62 - Um tanque de água de bases quadrangulares possui as seguintes dimensões apresentadas na figura: 

 
Diante disso, admitindo que, neste momento, o tanque possui 60% de sua capacidade máxima, quantos litros 
de água faltam para preencher completamente este tanque. 
 
63 - (CABECINHA DO MAX)  A Praça Juscelino Kubitschek,  também conhecida como parque JK, está 
localizada no bairro Mangabeiras na região centro-sul de Belo Horizonte. Como podemos observar na figura, 

http://matematicadegraca.com.br/wp-content/uploads/2013/03/cilindro-cone.png
http://pt.wikipedia.org/wiki/Mangabeiras_(Belo_Horizonte)
http://pt.wikipedia.org/wiki/Belo_Horizonte


 

a estátua está fixada por sobre um tronco de pirâmide maciço de concreto e de bases quadradas, cujas 
dimensões são: 
 
Arestas de base = 100 cm e 60 cm. 
Altura do tronco: 30 cm. 

 
Diante de tais informações, calcule o volume de concreto utilizado para a construção do suporte desta 
estátua. 
 
64 - Um tronco tem bases de raios 6 cm e 4 cm. Sabendo que a geratriz do tronco mede 5cm, calcular a área 
lateral e a área total do tronco de cone. 
 
65 - Um copo tem as medidas 6 cm e 8 cm de diâmetros e 9 cm de altura. Qual é o volume de água desse 
copo em milímetros cúbicos? 
 
66 - (UFF) No teto de um centro de convenções será instalada uma luminária que terá a forma da figura a 
seguir, onde estão representados:  

 
 
- o tronco de pirâmide reta NPQRUVST de bases retangulares; 
- a pirâmide reta MNPQR de base retangular e altura igual a 1m; 
- o ponto M localizado no centro do retângulo VSTU. 
 
Sabe-se que UT = 2m, UV = 1m, NP = 1m e PQ = 0,5m. Determine o volume do sólido exterior à pirâmide 
MNPQR e interior ao tronco de pirâmide NPQRUVST. 
 
67 - Um depósito de combustível tem a forma de um tronco de cone. Suas dimensões são : 10m e 20 m de 
diâmetros e 21 m de altura. Se apenas 30% de sua capacidade estão ocupados por combustível, qual é a 
quantidade, em litros, de combustível existente no depósito? 
 
68 - Num tronco de cone, os perímetros das bases são 16 e 8 e a geratriz mede 5cm. Calcule a altura, a área 
lateral e o volume desse tronco. 
 
69 - A área lateral de um tronco de cone é 40 cm². Os raios das bases são 2 cm e 6 cm. Calcule a geratriz, a 
altura e o volume do tronco. 
 
70 - (UFRJ) Uma taça em forma de cone tem raio da base igual a 5cm e altura 10cm. Coloca-se champanhe 
em seu interior até que a altura, a partir do vértice da taça, atinja 5cm, conforme mostra a figura 1. 
Tampando-se a taça e virando-a para baixo, conforme mostra a figura 2, pergunta-se: 
 
Em que altura (h), a partir da base do cone, ficará o nível do champanhe nessa posição? 
 



 

 
 
 


