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01 - A Terra é o terceiro planeta mais próximo do Sol, o mais denso e o quinto maior dos oito planetas do Sistema Solar. 

É um planeta telúrico, o que significa que é um corpo rochoso e não um gigante gasoso como Júpiter e possui cerca de 3/4 

de sua superfície total coberta por água. Considere a Terra como uma esfera de diâmetro aproximado de 12 mil km e 

3 . Com base nas afirmativas expostas abaixo, julgue-as como sendo VERDADEIRAS (V) ou FALSAS (F): 

 

1. Podemos afirmar que a área de superfície coberta por água é de, aproximadamente, 432 milhões de km2. 

2. Se o nosso planeta fosse uma bola maciça de terra, esta teria, aproximadamente, 864 bilhões de km3 de terra. 

3. Admitindo-se que um fuso (espaço compreendido entre 2 meridianos e destinado a um fuso horário) tenha, 

aproximadamente, 15°, podemos afirmar que a área correspondente a cada fuso horário é de 28 800 000 km2. 

4. Se pudéssemos traçar um círculo formado pela circunferência do equador este teria uma área de, 

aproximadamente, 108 milhões de km2. 

 

02 - (CABECINHA DO MAX) Uma esfera tem 25 cm2 de superfície. Em quanto devemos aumentar o raio para que a 

área passe a ser 64 cm2? 

 

03 - (CABECINHA DO MAX) Duas esferas de chumbo, uma de 3 cm e outra de 6 cm de raio, fundem-se e formam outra 

esfera. Calcule o raio dessa nova esfera. 

 

04 - (ENEM) Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus convidados em taças com formato de um 

hemisfério (Figura 1), porém um acidente na cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes. Para 

substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone (Figura 2). No entanto, os noivos solicitaram 

que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse igual. 

 
Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, determine a altura do volume de 

champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros. 

 

05 - Um cálice com a forma de um cone mantém V cm³ de uma bebida. Uma cereja de forma esférica, com diâmetro 2cm, 

é colocada dentro do cálice, supondo que a cereja repousa apoiada nas laterais do cálice, e o liquido recobre exatamente a 

cereja a uma altura de 4cm a partir do vértice do cone, determinar o valor de V. 
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