
 COLÉGIO RESSURREIÇÃO NOSSA SENHORA  

Data:  

 
Série/Turma: 

3a série EM 
Disciplina: 

Matemática  
Professor: 

Wysner Max  

Trabalho de 
recuperação 

Período: 

4o. Bimestre 
Valor: 

2,5 
Nota: 

 
Aluno(a): ___________________________________________ 

Vista de prova: 

_________________________ 
 

 

Não serão aceitas respostas em questões sem resolução. 
 

01 - O projeto de uma casa é apresentado em forma retangular e dividido em quatro cômodos, também 
retangulares, conforme ilustra a figura. 
 

 

Sabendo as medidas dos quartos 1 e 2 são, respectivamente, 4m por 8m e 5m por 7m, então a área 
total do projeto desta casa é um valor entre: 

A) 130 e 135 m2. 

B) 135 e 140 m2. 

C) 140 e 145 m2. 

D) 145 e 150 m2. 

E) 150 e 155 m2. 

 

02 - A figura abaixo é um quadrado inscrito em um setor circular com raio igual a 2  cm. A área 

sombreada, em centímetros quadrados, é igual a:  
 

 
 
 

A) 12   

B) 22   

C) 1  

D) 
2

2
 

E) N.d.a 

 
 
 
 



03 - Um show de rock será realizado em um espaço retangular de acordo com as dimensões expressas 
na figura. Por questões de segurança, foi estabelecido que a concentração máxima permitida deverá 
ser de 6 pessoas a cada 2m2 da área disponível. Excluindo-se o palco, que tem a forma de um 
semicírculo, pode-se afirmar que o número máximo permitido de pessoas que poderão comparecer ao 
show está compreendido entre: 
 

 

 

A) 900 e 1000 

B) 1200 e 1500 

C) 1600 e 1800 

D) 2000 e 2200 

E) 2500 e 2600 

 
04 - Uma redoma de vidro no formado de um hemisfério possui um volume de 2000 m3. Considerando 
 como sendo aproximadamente 3, podemos afirmar que a área de superfície desta redoma é de: 

 
A) um valor acima de 720 m2.         

B) um valor entre 520 m2 e 720 m2.                

C) um valor entre 320 m2 e 520 m2.           

D) um valor entre 120 m2 e 320 m2.               

E) um valor abaixo de 120 m2.         

 
05 - É possível usar água ou comida para atrair as aves e observá-las. Muitas pessoas costumam usar 
água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores, mas é importante saber que, na hora de fazer a 
mistura, você deve sempre usar uma parte de açúcar para cinco partes de água. Além disso, em dias 
quentes, precisa trocar a água de duas a três vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for 
ingerida pela ave, pode deixá-la doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o 
bico da ave fechado, impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. Pretende-se encher 
completamente uma tigela com a mistura para atrair beija-flores. Esta tem formato esférico de 12 cm de 
diâmetro com um orifício (como o de uma bola de futebol) para que o beija-flor enfie o bico.  A 
quantidade de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de (utilize 3 ): 

 
A) 864 ml.              

B) 720 ml.              

C) 812 ml. 

D) 24 ml.              

E) 120 ml. 

 
06 - O volume de uma esfera inscrita num cubo cuja área total é 600 cm2 é: 
Obs: considere  como sendo, aproximadamente, 3. 

 
A) V = 500 cm3. 

B) V = 125 cm3. 

C) V = 625 cm3. 

D) V = 400 cm3. 

E) V = 600 cm3. 



07 - O apótema de uma pirâmide de base quadrada mede 17m e o apótema da base mede 8m. 

Sabendo-se disso, determine o volume desta pirâmide. 

 
 
08 - Uma empresa dispõe de 10 cilindros metálicos e maciços (mostrado na figura 1). Tais cilindros 
serão tratados no torno mecânico para a confecção das peças mecânicas da figura 2. Como o material 
do cilindro é muito caro, as sobras serão derretidas e com elas serão fabricados um cubo maciço. 
Suponho que neste processo não haja perda de material, calcule o volume deste cubo. 

 
 
 
 
 
 

 



 


