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Médio 

I. NÚMEROS DECIMAIS 
 

OPERAÇÕES COM NÚMEROS RACIONAIS DECIMAIS 
   
1.  Adição 
    Considere a seguinte adição: 

1,28 + 2,6 + 0,038 
    Transformando em frações decimais, temos: 

128 26 38 1 280 2 600 38 3 918
100 10 1 000 1 000 1 000 1 000 1 000

3,918

+ + = + + = =

=

 

     
Método prático 
1o)  Igualamos o número de casas decimais, com 

o acréscimo de zeros; 
 2o) Colocamos vírgula debaixo de vírgula; 

3o)  Efetuamos a adição colocando a vírgula na 
soma alinhada com as demais. 

 
 Exemplos: 
 1,28 + 2,6 + 0,038       35,4 + 0,75 + 47 

               

1,280
2,600
0,038

3,918

+
                       

35,40
0,75

47,00

83,15

+
 

 
 6,14 + 1,8 + 0,007 

       

6,140
1,800
0,007

7,947

+
 

  
2.  Subtração 
    Considere a seguinte subtração: 

3,97 - 2,013 
    Transformando em frações decimais, temos: 

2013 3970 2 013 1 957397 1,957
100 1 000 1 000 1 000 1 000

+ + = = =  

 
 Método prático 

1o)  Igualamos o número de casas decimais, com 
o acréscimo de zeros; 

2o) Colocamos vírgula debaixo de vírgula; 
3o)  Efetuamos a subtração colocando a vírgula 

na diferença, alinhada com as demais. 
 
 Exemplos: 
 3,97 - 2,013  17,2 - 5,146  9 - 0,987 

          

3,970
2,013

1,957

−              

17,200
5,146

12,054

−           

9,000
0,987

8,013

−  

3.  Multiplicação 
    Considere a seguinte multiplicação: 3,49 · 2,5 
 Transformando em frações decimais, temos: 

8 725349 25 8,725
100 10 1 000

⋅ = =  

 
  Método prático 

Multiplicamos os dois números decimais 
como se fossem números naturais. Colocamos a 
vírgula no resultado, de modo que o número de 
casas decimais do produto seja igual à soma dos 
números de casas decimais dos fatores. 
Exemplos:  

 
 
    
 
 
 
 
 
 

              
 
Observação: 
1.  Na multiplicação de um número natural por um 

número decimal, utilizamos o método prático da 
multiplicação. Nesse caso o número de casas 
decimais do produto é igual ao número de casas 
decimais do fator decimal. Exemplo:  

 

5 · 0,423 = 2,115 
 

2.  Para se multiplicar um número decimal por 10, 
100, 1 000, ..., basta deslocar a vírgula para a 
direita uma, duas, três, ..., casas decimais.  

 
Exemplos: 

 

 

 



 
 
 

2019/MAT/MAT03–TD–2ET–1EM–M.T–MAT–PARTE 3-REVISÃO/EBS-NGS/Renata-26/06 
 

TD de Matemática (REVISÃO) – PARTE 3 
1o Ano   |   Ensino Médio  |   Manhã/Tarde 

 
2 

 
 
3.  Os números decimais podem ser transformados 

em porcentagens.  
 

Exemplos 

 

 

 

 

 

 
 4.  Divisão 
    1o:   Divisão exata 
       Considere a seguinte divisão: 1,4 : 0,05 
      Transformando em frações decimais, temos: 

 
 

Método prático 
1o)  Igualamos o número de casas decimais, com 

o acréscimo de zeros; 
2o) Suprimimos as vírgulas; 
3o)  Efetuamos a divisão. 
 
Exemplos: 
 1,4 : 0,05  

Igualamos as casas decimais: 1,40 : 0,05 
Suprimindo as vírgulas: 140 : 5 
Logo, o quociente de 1,4 por 0,05 é 28. 
Efetuado a divisão  
 

 
 
 6 : 0,015 

Igualamos as casas decimais 6,000 : 0,015 
Suprimindo as vírgulas 6.000 : 15 
Logo, o quociente de 6 por 0,015 é 400. 
Efetuando a divisão  

 
 
 
 4,096 : 1,6 

Igualamos as casas decimais 4,096 : 1,600 
Suprimindo as vírgulas 4.096 : 1.600  
Efetuando a divisão  

 
Observe que na divisão 
acima o quociente 
inteiro é 2 e o resto 
corresponde a 896 unidades. Podemos prosseguir 
a divisão determinando a parte decimal do 
quociente. Para a determinação dos décimos, 
colocamos uma vírgula no quociente e 

acrescentamos um zero resto, uma vez que 896 
unidades correspondem a 8.960 décimos. 

  
 

Continuamos a divisão para determinar os 
centésimos acrescentando outro zero ao novo 
resto, uma vez que 960 décimos correspondem a 
9600 centésimos. 

 

 
O quociente 2,56 é exato, pois o resto é nulo.  
Logo, o quociente de 4,096 por 1,6 é 2,56.  

 
• 0,73 : 5 

Igualamos as casas decimais 0,73 : 5,00 
Suprimindo as vírgulas 73 : 500 
Efetuando a divisão  

 
 
 

Podemos prosseguir a divisão, colocando uma 
vírgula no quociente e acrescentamos um zero à 
direita do três. Assim: 

 
 

 Continuamos a divisão, obtemos: 

 
    
Logo, o quociente de 0,73 por 5 é 0,146.  
 
Em algumas divisões, o acréscimo de um zero ao 
resto ainda não torna possível a divisão. Nesse 
caso, devemos colocar um zero no quociente e 
acrescentar mais um zero ao resto.  

 
 Exemplos: 

• 2,346 : 2,3 

       
 

Verifique 460 (décimos) é inferior ao divisor 
(2.300). Colocamos, então, um zero no quociente e 
acrescentamos mais um zero ao resto. 
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Logo, o quociente de 2,346 por 2,3 é 1,02.  

 
Observação: 
Para se dividir um número decimal por 10, 100, 1.000, ..., 
basta deslocar a vírgula para a esquerda uma, duas, 
três, ..., casas decimais. Exemplos: 
 

 
 

 
 

 
 
2o:  Divisão não-exata 
    No caso de uma divisão não-exata, determinamos 

o quociente aproximado por falta ou por excesso. 
    Seja, por exemplo, a divisão de 66 por 21: 

 
   

Tomando o quociente 3 (por falta), ou 4 (por 
excesso), estamos cometendo, pois o quociente 
real encontra-se entre 3 e 4. 
Logo: 

 
    
 Assim, na divisão de 66 por 21, temos: afirmar que: 
    3 é o quociente aproximado por falta, a menos de 

uma unidade. 
 

4 é o quociente aproximado por excesso, a menos 
de uma unidade. 

    Prosseguindo a divisão de 66 por 21, temos: 
 

 
 

   
   Podemos afirmar que: 
 3,1 é o quociente aproximado por falta, a menos 

de um décimo. 

    3,2 é o quociente aproximado por excesso, a 
menos de um décimo. 

   Dando mais um passo, nessa mesma divisão, 
temos: 

  

  Podemos afirmar que: 
 3,14 é o quociente aproximado por falta, a menos 

de um centésimo. 
 3,15 é o quociente aproximado por excesso, a 

menos de um centésimo. 
 

 Observação: 
 1. As expressões têm o mesmo significado:  

- Aproximação por falta com erro menor que 
0,1 ou aproximação de décimos. 
- Aproximação por falta com erro menor que 
0,01 ou aproximação de centésimos e, assim, 
sucessivamente. 

    2.  Determinar um quociente com aproximação 
de décimos, centésimos ou milésimos 
significa interromper a divisão ao atingir a 
primeira, segunda ou terceira casa decimal 
do quociente, respectivamente. Exemplos: 

   13 : 7 = 1,8 (aproximação de décimos) 
        13 : 7 = 1,85 (aproximação de centésimos) 
        13 : 7 = 1,857 (aproximação de milésimo) 
 

 Cuidado! 
   No caso de ser pedido um quociente com 

aproximação de uma divisão exata, devemos 
completar com zero(s), se preciso, a(s) casa(s) do 
quociente necessária(s) para atingir tal 
aproximação.  

 
Exemplo: 

 O quociente com aproximação de milésimos de 8 
de 3,2 é  

 
Exercícios Propostos 

 
01.  Resolva 
 1.1. Determine as somas e as subtrações. 

(A) 6,52 + 4,58 = 
(B) 7,318 + 3,002 = 
(C) 10,94 – 6,328 = 
(D) 12,345 – 9,12 = 
(E) 13,8 + 22,234 + 0,567 = 
(F) 7 + 3,45 + 0,432 = 
(G) 0,856 – 0,046 = 
(H) 0,09 + 4,97 + 5,1 + 0,5 = 

  
1.2. Efetue os produtos. 

(A) 4,5 x 0,4 = 
(B) 3,4 x 1,2 = 
(C) 0,45 x 0,5 = 
(D) 3,25 x 0,15 = 
(E) 0,48 x 0,005 = 
(F) 1,047 x 0,02 = 
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(G) 25 x 0,04 = 
(H) 0,425 x 100 = 
 

 1.3.  Calcule os quocientes. 
(A) 1,5 : 0,5 = 
(B) 0,08 : 0,04 = 
(C) 3,4 : 0,17 = 
(D) 10 : 0,25 = 
(E) 34,5 : 10 = 
(F) 21,8 : 4,36 = 
(G) 77 : 0,7 = 
(H) 0,88 : 8 = 
 

02. Veja as distâncias, em quilômetros de Vila Antonieta 
a Brejo Alegre e a distância de Vila Antonieta a 
Cravolândia.  

 

 
 
Observando os dados, descubra a distância de Brejo 
Alegre a Cravolândia 
(A)  2,06. 
(B)  2,15. 
(C)  2,51. 
(D)  3,44. 
(E)  3,85. 

 
03. Uma loja de eletrodomésticos está fazendo a 

seguinte promoção: ganhe 25% de desconto e 
pague em 4 prestações iguais. Pretendo comprar 
nessa loja o forno e a TV que estão indicados 
abaixo.  

 

      
 
Quanto vou pagar de prestação? 
(A)  R$ 841,50. 
(B)  R$ 631,13. 
(C)  R$ 210,38. 
(D)  R$ 157,78. 
(E)  R$ 120,63. 

 
04.  Luana foi a uma loja de roupas, levando R$ 100,00, 

para comprar alguns presentes. Ela comprou uma 
camiseta para a sua prima, que custou R$ 21,90, 
e comprou cinco pares de meias para as suas 
sobrinhas; cada par custou R$ 15,20.  
 
Quanto Luana recebeu de troco? 
(A)  R$ 3,00. 
(B)  R$ 2,40. 

(C)  R$ 2,30. 
(D)  R$ 2,10. 
(E)  R$ 2,00. 

 
05.  (ENEM PPL 2016) Em alguns supermercados, é 

comum a venda de produtos em atacado com 
preços inferiores aos habituais. Um desses 
supermercados anunciou a venda de sabonetes 
em cinco opções de pacotes diferentes. Segue a 
descrição desses pacotes com as respectivas 
quantidades e preços. 

 
Pacote I: 3 unidades por R$ 2,10;  
Pacote II: 4 unidades por R$ 2,60;   
Pacote III: 5 unidades por R$ 3,00;   
Pacote IV: 6 unidades por R$ 3,90;   
Pacote V: 12 unidades por R$ 9,60;   

 
Todos os sabonetes que compõem esses pacotes 
são idênticos. 

 
Qual desses pacotes oferece o menor preço por 
sabonete?  
(A)  I.    
(B)  II.    
(C)  III.    
(D)  IV.    
(E)  V.    

   
06.  (ENEM PPL 2012) O Ministério da Saúde 

acompanha com preocupação a difusão da 
tuberculose no Brasil. Um sistema de vigilância 
baseia-se no acompanhamento sistemático das 
taxas de incidência dessa doença nos estados. 
Depois de credenciar alguns estados a receberem 
recursos, em 2006, passou a ser de grande 
importância definir prioridades para a alocação de 
recursos de combate e prevenção, levando em 
consideração as taxas de incidência para os anos 
de 2000 e 2004, conforme o quadro seguinte. 

 

Estado Taxa de incidência 
2000 2004 

Amapá 9,0 37,1 
Amazonas 72,8 69,0 

Goiás 20,5 16,7 
Minas Gerais 0,3 27,2 
Pernambuco 43,3 51,0 

Rio de Janeiro 90,7 79,7 
São Paulo 45,8 38,2 

Disponível em: SINAM, 2006; IBGE, Censo 2000. 
 

Se a prioridade na distribuição de recursos for 
dada ao estado que tiver maior aumento absoluto 
em suas taxas de incidência, ela será dada para   
(A)  Amapá.     
(B)  Amazonas.    
(C)  Minas Gerais.     
(D)  Pernambuco.     
(E)  Rio de Janeiro.    

 

Vila Antonieta Brejo Alegre Cravolândia 

6,95 

9,1 
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07.  João Victor, aluno do CMCG, precisa fazer um 
tratamento de seu estado alérgico. Ao consultar seu 
médico, Dr. Carlos, a respeito do procedimento, João 
Victor descobriu que o remédio recomendado pelo 
médico possui um princípio ativo, cuja composição é 
de 25 mg/ 5 ml. Isso significa que cada 5 ml tem 25 
mg do princípio ativo, sendo assim, o tratamento 
terá duração de 60 dias com 03 doses diárias de 7,5 
ml. Baseando-se nas informações apresentadas, 
podemos afirmar que, ao final do tratamento, a 
quantidade desse princípio ativo consumida por 
João Victor foi de 
(A)  6,00 g. 
(B)  6,25 g. 
(C)  6,50 g. 
(D)  6,75 g. 
(E)  10,00 g. 

 
08.  No jardim da casa do professor Romualdo, uma 

torneira com defeito deixa pingar 40 gotas de 
água por minuto. O professor Bernardo, amigo de 
Romualdo, ao saber do pequeno problema, 
dispôs-se a calcular a quantidade de água 
desperdiçada pela torneira em exatos cinco dias. 
Sabendo que cada gota de água equivale a 0,05 
mililitros, a quantidade de água desperdiçada nos 
cinco dias, em litros, foi 
(A)  14,4. 
(B)  28,8. 
(C)  18,4. 
(D)  24,8. 
(E)  16,6. 

 
09.  A aluna Verena Maria ganhou de seu pai um 

aparelho celular “Dual Chip”, ou seja, que 
possibilita utilizar os serviços de duas operadoras. 
Verena Maria utiliza no seu aparelho celular os 
serviços das operadoras RAM e LIV. A operadora 
RAM cobra um valor fixo de R$ 0,05 quando iniciada 
a ligação e mais R$ 0,174 por minuto, na mesma 
ligação. A operadora LIV cobra um valor fixo de R$ 
0,08 quando iniciada a ligação e mais R$ 0,168 por 
minuto, na mesma ligação.  

 
De acordo com esses dados, assinale a 
alternativa correta: 
(A)  O custo da ligação pela operadora RAM será 

maior do que o custo pela operadora 
LIV, independente do tempo de ligação. 

(B)  Uma ligação de 30 minutos, efetuada pela 
operadora LIV, custará R$ 0,15 a mais do que 
a mesma ligação pela operadora RAM. 

(C)  Uma ligação de 30 minutos, efetuada pela 
operadora LIV, custará R$ 0,25 a menos do 
que a mesma ligação pela operadora RAM. 

(D)  O custo da ligação pela operadora RAM será 
menor do que o custo pela operadora 
LIV, independente do tempo de ligação. 

(E)  O custo de uma ligação de 5 minutos é o 
mesmo, qualquer que seja a operadora utilizada. 

 

10.  (ENEM) O dono de uma oficina mecânica precisa 
de um pistão das partes de um motor, de 68 mm 
de diâmetro, para o conserto de um carro. Para 
conseguir um, esse dono vai até um ferro velho e 
lá encontra pistões com diâmetros iguais a  
68,21 mm; 68,102 mm; 68,001 mm; 68,02 mm e 
68,012 mm. 

 Para colocar o pistão no motor que está sendo 
consertado, o dono da oficina terá de adquirir 
aquele que tenha o diâmetro mais próximo do que 
precisa.  

 
        Nessa condição, o dono da oficina deverá 

comprar o pistão de diâmetro 
(A)  68,21 mm.   (D)  68,012 mm. 
(B)  68,102 mm.   (E)  68,001 mm. 
(C)  68,02 mm. 
  

11.  Para cobrir a distância entre duas cidades, um 
automóvel abastecido com gasolina, consome 20 
litros e abastecido com álcool, consome 28 litros. 
Sabe-se que o preço da gasolina é R$ 4,60 e o 
preço do álcool é R$ 3,50. Qual será a economia 
se for utilizado álcool?  

(A)  R$ 11,00.   (D)  R$ 58,80. 
(B)  R$ 25,60.   (E)  R$ 62,10. 
(C)  R$ 37,50. 
 
12.  (ENEM) O gráfico mostra estimativas da produção 

brasileira de trigo em safras recentes: 
       A média da produção brasileira de trigo de 

2005/06 a 2009/10, em milhões de toneladas, é de 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(A)  4,872.   (D)  4,497. 
(B)  4,704.   (E)  4,094.   
(C)  4,562. 
  
13.  (ENEM) Três empresas de táxi W, K e L estão 

fazendo promoções: a empresa W cobra R$ 2,40 a 
cada quilômetro rodado e com um custo inicial de 
R$ 3,00; a empresa K cobra R$ 2,25 a cada 
quilômetro rodado e uma taxa inicial de R$ 3,80 e, 
por fim, a empresa L, que cobra R$ 2,50 a cada 
quilômetro rodado e com taxa inicial de R$ 2,80. 
Um executivo está saindo de casa e vai de táxi 
para uma reunião que é a 5 km do ponto de táxi, e 
sua esposa sairá do hotel e irá para o aeroporto, 
que fica a 15 km do ponto de táxi. Assim, os táxis 
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que o executivo e sua esposa deverão pegar, 
respectivamente, para terem a maior economia 
são das empresas  
(A)  W e L.     (D)  K e W.    
(B)  W e K.     (E)  K e K.   
(C)  K e L.    

 
14.  Uma porção de bombons estava sendo vendida 

por R$ 8,80 em uma padaria. Comprei duas 
porções inteiras e mais três quartos de outra 
porção.  

 
    O valor total de minha compra foi de: 

(A)  R$ 17,60.   (D)  R$ 24,20. 
(B)  R$ 19,80.   (E)  R$ 26,80. 
(C)  R$ 26,40. 
  

15.  Alimentos sem agroquímicos ganham espaço em 
mercados e feiras na cidade. Embora mais 
saudáveis para o organismo, são mais caros. 
Observe a tabela:  

  
PRODUTO ORGÂNICO CONVENCIONAL 

ALFACE (PÉ) R$ 2,85 R$ 1,53 
CENOURA (kg) R$ 4,58 R$ 2,27 

CAFÉ (kg) R$ 15,40 R$ 3,80 
AÇÚCAR (kg) R$ 4,27 R$ 2,35 

  
 Com base na tabela, podemos afirmar que 

(A)  o pé de alface orgânico é R$ 1,32 mais barato 
que o convencional.  

(B)  o quilo de cenoura orgânica R$ 2,31 mais caro 
que o convencional.  

(C)  o preço de meio quilo de açúcar orgânico é 
igual ao quilo do açúcar convencional.  

(D)  o preço do café orgânico é exatamente o 
quíntuplo do convencional. 

 
16.  (ENEM) A cidade de Guarulhos (SP) tem o 8o PIB 

municipal do Brasil, além do maior aeroporto da 
América do Sul.  Em proporção, possui a 
economia que mais cresce em indústrias, 
conforme mostra o gráfico. 

 
Analisando os dados percentuais do gráfico, qual 
a diferença entre o maior e o menor centro em 
crescimento no polo das indústrias? 
(A)  75,28.    (D) 45,76. 
(B)  64,09.    (E)  30,07. 
(C)  56,95. 
  

17.  (ENEM) Um comerciante visita um centro de vendas 
para fazer cotação de preços dos produtos que 
deseja comprar. Verifica que se aproveita 100% da 
quantidade adquirida de produtos do tipo A, mas 
apenas 90% de produtos do tipo B. Esse 
comerciante deseja comprar uma quantidade de 
produtos, obtendo o menor custo/benefício em cada 
um deles. O quadro mostra o preço por quilograma, 
em reais, de cada produto comercializado.  

           
Produto Tipo A Tipo B 

Arroz 2,00 1,70 
Feijão 4,50 4,10 
Soja 3,80 3,50 
Milho 6,00 5,30 

 
Os tipos de arroz, feijão, soja e milho que devem ser 
escolhidos pelo comerciante são, respectivamente, 
(A) A, A, A, A.   (D) B, A, A, B. 
(B) A, B, A, B.   (E) B, B, B, B. 
(C) A, B, B, A. 

 
18.  (ENEM) Uma dona de casa vai ao supermercado 

fazer a compra mensal. Ao concluir a compra, 
observa que ainda lhe restaram R$ 88,00. Seus 
gastos foram distribuídos conforme mostra o 
gráfico. As porcentagens apresentadas no gráfico 
são referentes ao valor total, em reais, reservado 
para a compra mensal. 

 

 
 
 Qual o valor total, em reais, reservado por essa 

dona de casa para a compra mensal? 
(A)  106,80.    (D)  500,00. 
(B)  170,40.    (E)  588,00. 
(C)  412,00. 
 
19. (ENEM) O Brasil é um país com uma vantagem 

econômica clara no terreno dos recursos naturais, 
dispondo de uma das maiores áreas com vocação 
agrícola do mundo. Especialistas calculam que, 
dos 853 milhões de hectares do país, as cidades, 
as reservas indígenas e as áreas de preservação, 
incluindo florestas e mananciais, cubram por volta 
de 470 milhões de hectares. Aproximadamente 
280 milhões se destinam à agropecuária, 200 
milhões para pastagens e 80 milhões para a 
agricultura, somadas as lavouras anuais e as 
perenes, como o café e a fruticultura. 
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FORTES, G. Recuperação de pastagens é alternativa para 
ampliar cultivos. Folha de S. Paulo, 30 out. 2011. 

De acordo com os dados apresentados, o 
percentual correspondente à área utilizada para 
agricultura em relação à área do território 
brasileiro é mais próximo de 
(A)  32,8%. 
(B)  28,6%. 
(C)  10,7%. 
(D)  9,4%. 
(E)  8,0%. 

 
20.  (G1 - CMRJ 2018 - ADAPTADA) O preço do gás 

natural para um consumidor residencial na cidade 
do Rio de Janeiro é calculado a partir da tabela a 
seguir. 

 
Faixa de Consumo 

(m3 por mês) 
Tarifa Limite 
(R$ por m3) 

De 0 até 7 3,50 
Acima de 7 até 23 4,55 

Acima de 23 até 83 5,50 
Acima de 83 6,20 

 
Disponível em: https://www.gasnaturalfenosa.com.br.  

Acesso em: 21 jul. 2017 (adaptado). 
 

Uma família, cujo consumo foi de 90 m3, pagou 
por sua conta de gás  
(A) R$ 421,80.    
(B) R$ 459,00.        
(C) R$ 465,20.        
(D) R$ 470,70.        
(E) R$ 480,55.        

 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
- B D D C A D A E E 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
D C B D B C D D D D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
II. NOTAÇÃO CIENTÍFICA 
 
01.  (PUCSP 2007) A tabela a seguir permite exprimir 

os valores de certas grandezas em relação a um 
valor determinado da mesma grandeza tomado  

 como referência. Os múltiplos e submúltiplos 
decimais das unidades derivadas das unidades do 
Sistema Internacional de Unidades (SI) podem ser 
obtidos direta ou indiretamente dos valores 
apresentados e têm seus nomes formados pelo 
emprego dos prefixos indicados. 

 

 
 

Assim, por exemplo, se a unidade de referência 
fosse o metro (m), teríamos:  
28 000 ìm (micrômetros) = 28 000 × 10-6 m 
(metros) = 0,028 m (metros) 
Considerando o bel (b) como unidade de 

referência, a expressão  é 

equivalente a  
(A)  0,0026 cb.    
(B)  0,026 b.    
(C)  0,26 kb.    
(D)  2,6 db.   
(E)  26 pb. 
 

02.  (G1 - CFTMG 2008) Nos trabalhos científicos, 
números muito grandes ou próximos de zero, são 
escritos em notação científica, que consiste em 
um número x, tal que 1 ≤ x < 10  multiplicado por 
uma potência de base 10. Assim sendo, 
0,00000045 deve ser escrito da forma  
(A)  0,45 × 10-7.    
(B)  4,5 × 10-7. 
(C)  45 × 10-6.      
(D)  4,5 × 108.    
(E)  4,5 × 109.    

 
03.  A distância que a luz percorre em um ano, chamada 

ano-luz, é de, aproximadamente, 38 . 45 . 512 
quilômetros. A notação científica desse número é 
(A)  9,5 . 1010.                   (D)  95 . 1012. 
(B)  0,95 . 1012.                 (E)  9,5 . 1014. 
(C)  9,5 . 1012. 

 
 
  

https://www.gasnaturalfenosa.com.br/
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04.  (ENEM) As exportações de soja do Brasil totalizaram 
4,129 milhões de toneladas no mês de julho de 2012, 
e registraram um aumento em relação ao mês de 
julho de 2011, embora tenha havido uma baixa em 
relação ao mês de maio de 2012. A quantidade, em 
quilogramas, de soja exportada pelo Brasil no mês 
de julho de 2012 foi de  
(A)  .   (D)  . 

(B)  .   (E)  . 

(C)  . 
  
05.  (G1 - IFSP) Leia as notícias:  
 

“A NGC 4151 está localizada a cerca de  
43 milhões de anos-luz da Terra e se enquadra 
entre as galáxias jovens que possui um buraco 
negro em intensa atividade. Mas ela não é só 
lembrada por esses quesitos. A NGC 4151 é 
conhecida por astrônomos como o ‘olho de 
Sauron’, uma referência ao vilão do filme ‘O 
Senhor dos Anéis’”.  

Disponível em: http://www1.folha.uol.com.br/ciencia/887260-
galaxia-herda-nome-de-vilao-do-filme-o-senhor-dos-

aneis.shtml Acesso em: 27 out. 2013.  
 
“Cientistas britânicos conseguiram fazer com que 
um microscópio ótico conseguisse enxergar 
objetos de cerca de 0,00000005 m, oferecendo 
um olhar inédito sobre o mundo ‘nanoscópico’”.  

Disponível em: 
http://noticias.uol.com.br/ultnot/cienciaesaude/ultimas-

noticias/bbc/2011/03/02/com-metodo-inovador-cientistas-
criam-microscopio-mais-potente do-mundo.jhtm  

Acesso em: 27 out. 2013. (adaptado)  
 

Assinale a alternativa que apresenta os números em 
destaque no texto, escritos em notação científica. 
(A) . 

(B) . 

(C) . 

(D) . 

(E) . 
 

06.  Nesta semana, astrônomos anunciaram que 
detectaram ondas gravitacionais numa 
configuração, tal que constitui evidência direta da 
inflação cósmica. Se isso for confirmado, estaremos 
menos longe de entender o surgimento do Cosmo. 

 
A hipótese da inflação é apenas a expansão 
ultrarrápida do Universo nas microfrações de 
instantes que se sucederam ao Big Bang. Sua 
escala, entretanto, está além de tudo o que se 
possa imaginar. De acordo com alguns modelos, no 
período que se estendeu de 10-35 (o número 0 
seguido de vírgula, mais 34 zeros e o número 1) a 10-

32 segundos após o Big Bang, o universo cresceu a 
um fator de 1050 (o número 1 seguido de 50 zeros). 
 

 Hélio Schwartsman. Folha de S.Paulo, 22 mar. 2014. (adaptado) 

De acordo com o modelo descrito, o universo se 
tornou 1050 vezes maior em 
(A)  999 . 10-35 s.   (D)  111 · 10-35 s. 
(B)  999 · 10-34 s.   (E)  111 · 10-34 s. 
(C)  999 · 10-33 s. 

 
07.  (ENEM 2011) A cor de uma estrela tem relação 

com a temperatura em sua superfície. Estrelas 
não muito quentes (cerca de 3 000 K) nos 
parecem avermelhadas. Já as estrelas amarelas, 
como o Sol, possuem temperatura em torno dos 6 
000 K; as mais quentes são brancas ou azuis 
porque sua temperatura fica acima dos 10 000 K.  
A tabela apresenta uma classificação espectral e 
outros dados para as estrelas dessas classes. 

 
Estrelas da Sequência Principal 

 
Classe 

Espectral 
Temperatu

ra 
Luminosida

de Massa Raio 

O5 40.000  40 18 

B0 28.000  18 7 
A0 9.900 80 3 2.5 
G2 5.770 1 1 1 
M0 3.480 0,06 0,5 0,6 

  Temperatura em Kelvin 
  Luminosa, massa e raio, tomando o Sol como unidade. 

 
Disponível em: http://www.zenite.nu. Acesso em: 1 maio 2010 

(adaptado). 
 

Se tomarmos uma estrela que tenha temperatura 
5 vezes maior que a temperatura do Sol, qual será 
a ordem de grandeza de sua luminosidade?   
(A)  20 000 vezes a luminosidade do Sol.    
(B)  28 000 vezes a luminosidade do Sol.    
(C)  28 850 vezes a luminosidade do Sol.    
(D)  30 000 vezes a luminosidade do Sol.    
(E)  50 000 vezes a luminosidade do Sol.    

 
08. Notação científica é uma forma de escrever 

números que acomoda valores demasiadamente 
grandes ou pequenos para serem 
convenientemente escritos em forma convencional. 
O uso desta notação está baseado nas potências 
de base 10. Um número escrito em 
notação científica segue o seguinte modelo: 

m . 10n 
O fator m é denominado mantissa e a potência 
10n, a ordem de grandeza. A mantissa, em 
módulo, deve ser maior ou igual a 1 e menor que 
10, e o expoente n deve ser um número inteiro 
conveniente. Por exemplo, a maior distância 
observável do universo mede cerca de 740 000 
000 000 000 000 000 000 000 m, e a massa de 
um próton é aproximadamente 0,000 000 000 000 
000 000 000 000 001 67 kg. Para valores como 
esses, a notação científica é mais adequada, pois 
apresenta a vantagem de poder representar 
adequadamente a quantidade de algarismos 
significativos. 

Disponível em: http://pt.wikipedia.org/wiki/Notação_científica. 
Acesso em: 13 fev. 13 
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De acordo com o texto, a massa aproximada de 
um próton, na notação científica, em gramas, é 
representada por 
(A)  1,67 . 1027 g. 
(B)  1,67 . 10–27 g. 
(C)  1,67 . 10–24 g. 
(D)  1,67 . 10–30 g. 
(E)  0,167 . 10–26 g. 

 
09.  Considere que: 

-  a  distância  da  terra  à  lua é  de  cerca  de 
400 000 km;  

-  a distância média da terra ao sol é de cerca 
de 150 milhões de quilômetros.  

 
Com base nessas informações, em relação à 
terra, o sol está N vezes mais longe do que a lua.  

 
O valor de N é: 
(A)  450. 
(B)  425. 
(C)  400. 
(D)  375. 
(E)  350. 

 
10.  Em alguns países da Europa, como por exemplo a 

França, 77% da energia elétrica é gerada por 
reatores nucleares. A energia nuclear é muito 
questionada pela segurança (emissões 
radioativas) e por resíduos (lixo atômico) que são 
nocivos ao homem e à natureza. Mas o Brasil 
acabou de importar da Itália uma termelétrica 
(rejeitada de ser instalada no país de origem) que 
também gera problemas ambientais, pela emissão 
de gases que causam o efeito estufa e podem 
gerar chuva ácida. Com 1,0 g de urânio-235, 
conseguimos abastecer, iluminando uma cidade 
como Ribeirão Preto (500 000 habitantes) por 1 
hora. O mesmo abastecimento de energia elétrica 
pode ser obtido com uma termelétrica que utiliza 
carvão como combustível.  
(Dados: 1 tonelada = g. 
 

 

 
A massa de carvão, em toneladas, utilizada para o 
mesmo feito é aproximadamente igual a 
(A)  20. 
(B)  30. 
(C)  40. 
(D)  50. 
(E)  60.  

 
11.  No Brasil, a rapadura surgiu no século XVII com os 

primeiros engenhos de cana-de-açúcar. Logo 
ganhou estigma de comida de pobre. No passado, 
era predominantemente consumida pelos 
escravos e mesmo hoje só eventualmente 
frequenta as mesas mais fartas. Apesar disso, 

seu valor calórico é riquíssimo. Cada 100 gramas 
têm 132 calorias – ou seja, 200 gramas equivalem 
em energia a um prato de talharim com ricota. 
Triunfo, cidade do interior de Pernambuco, produz 
em rapadura por ano o equivalente a 1,98 bilhões 
de calorias.  

 
Isto representa, em toneladas, uma produção de 
rapadura correspondente a 
(A)  2 000. 
(B)  1 500. 
(C)  200. 
(D)  150. 
(E)  50. 

 
 
III. RACIONALIZAÇÃO 
 
Racionalização de denominadores é o processo de 
transformar um denominador irracional em um número 
racional, SEM ALTERAR o valor numérico de uma fração.  
 
O conjunto dos números reais ℝ apresenta números 
que podem ser representados por frações cujo 
denominador é um número irracional, mas isto torna 
cálculos mais difíceis de serem efetuados. O processo 
que apresentaremos visa facilitar as operações que 
depararemos durante nossas vidas. Vejamos, agora, 
os procedimentos para racionalizarmos frações que 
possuem esses denominadores irracionais. 
 
Denominador um número irracional 
Utilizamos a técnica da racionalização, quando o 
denominador de uma fração for um número irracional, 
para transformá-lo em racional. 
Ex.:  

 

 
Observe que transformamos a fração com 
denominador irracional em uma fração equivalente 
com o denominador racional ao multiplicarmos por . 
 

Agora, veja outro exemplo: 
 

 

 

Então, supondo um número real de denominador 
irracional , com n < p e n maior ou igual a 2, para 
racionalizar, basta multiplicar por . Veja: 
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Denominador soma ou diferença com irracionais 
Quando o denominador for a soma ou a diferença 
entre dois números de modo que um deles seja um 
irracional, devemos nos lembrar de produtos notáveis, 
onde a² - b² = (a + b)(a – b). 
 

Com , observe o seguinte: 

 

 

 
Ex.: 

 

 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 

 
01. Racionalize os denominadores. 

(A) .    (D) .  

(B) .    (E) . 

(C) .    (F) . 

 
02. Racionalize os denominadores, utilizando a soma 

pela diferença. 

(A) .   (C) .  

(B) . 

  
03. Calcule o valor de cada expressão, usando a 

racionalização durante o processo.  

(A)  . 

 

(B)  . 

 

04. (PUC-SP) O valor da expressão  

é:  
(A)  10.     (D)  10 + 2 . 
(B)  25.     (E)  6 − 2 . 
(C)  10 − 2 . 
  

05.  Faça a racionalização das expressões abaixo. 

 (A)  .       (D)  .                                                                                

 (B)  .   (E)  . 

 (C) .   (F)  . 

   

06. Racionalize e simplifique as expressões abaixo. 

(A)  .      

                           

(B)  . 
 

07.  Racionalizando a expressão algébrica , 

temos como resultado:  

(A)  . 

(B)  . 

(C)  . 

(D)  . 

(E)  . 

 

08.  Se 
 

e , 

então  é igual a:  
(A)  61/27. 
(B)  62/27. 
(C)  63/27. 
(D)  64/27. 
(E)  65/27. 

 
GABARITO 

01. (A)      (B)      (C)     (D)       (E)         (F)  

02. (A)       (B)            (C)  

03. (A) 1                     (B)  
04. A 
05.      
06. 
07.   B 
08.  B 
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IV. TRIÂNGULOS 
 
1 Definição 
Dados três pontos, A, B e C, não colineares, a figura 
formada pelos segmentos  é denominada 
triângulo ABC.  
Notação:  (Lemos: Triângulo ABC)  
 

VÉRTICES: os pontos A, B e C 
são os vértices do . 
LADOS: os segmentos 

que unem dois 
vértices consecutivos são os 
lados do  
ÂNGULOS: os ângulos 

 são os 
ângulos internos do  

 
 
2 Classificação dos triângulos 
 
2.1 Quanto aos lados 
 
Triângulo escaleno 
Triângulo com os três lados de medidas diferentes. 
  
Triângulo equilátero 
Triângulo que possui os três lados de medidas 
congruentes. 
 
Triângulo isósceles 
Um triângulo é isósceles se possui dois lados de 
medidas congruentes. O terceiro lado do triângulo será 
chamado de base. 
 
Importante: Se dois lados de um triângulo são 
congruentes, então os ângulos opostos a esses lados 
são congruentes também. 
Importante: Todo triângulo equilátero é também 
isósceles, já o contrário não necessariamente é 
verdade, ou seja, nem todo triângulo isósceles é 
equilátero. 
 
2.2 Quanto aos ângulos  
 Retângulo: possui um ângulo reto (90º). 
 Acutângulo: todos os ângulos são agudos, menores 

de 90º. 
 Obtusângulo: possui um ângulo obtuso, maior de 

90º. 
 
3 Relação entre lados e ângulos de um triângulo 
Sejam a, b e c lados de um triângulo qualquer no qual 
a é o lado de maior medida, então nesse triângulo será 
válida uma das seguintes relações: 
 Se  então o triângulo é do tipo 

RETÂNGULO. 
 
 

 Se  então o triângulo é do tipo 
ACUTÂNGULO. 

 Se  então o triângulo é do tipo 
OBTUSÂNGULO. 

 
4 Desigualdade triangular 
 
1. Se dois lados de um triângulo não são congruentes, 
então os ângulos opostos a esses lados não são 
congruentes, e ao maior lado opõe-se o maior ângulo. 
 
2. Se dois ângulos de um triângulo não são 
congruentes, então os lados opostos a eles não são 
congruentes e ao ângulo maior opõe-se o lado maior.  
Desigualdade triangular (condição para construção 
de um triângulo) 
O comprimento de um lado do triângulo é menor que a 
soma dos comprimentos dos outros dois lados 
 
Dado o , cujos lados medem a, b e c, o 
triângulo ABC pode ser construído se, e somente se: 

 

 
 
A desigualdade triangular também pode ser enunciada 
da seguinte maneira: “Um triângulo pode ser 
construído se uma das medidas de seus lados for 
maior que o módulo da diferença e menor que a soma 
das outras duas medidas”. Matematicamente, essa 
afirmação é representada pela seguinte sentença: 
 

 
 

5 Ângulos internos de um triângulo 
A soma dos ângulos internos de um triângulo é 180º. 
 
6 Ângulos externos de um triângulo 
A soma dos ângulos externos de um triângulo é 360º. 
 
7 Base média do triângulo 
Chamamos de base média de um triângulo todo 
segmento com extremidades nos pontos médios dos 
lados de um triângulo. 

 
 

 
 
Propriedade: A base média de um triângulo é paralela à 
base e tem medida igual à metade da medida da base. 
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Propriedade: A área do triângulo formado por um 
vértice e a base média oposta a ele equivalem a um 
quarto da área total do triângulo. 
 

 

 
 
Exercícios Propostos 
 
01.  O é isósceles de base  Qual é a medida 

de cada lado congruente do triângulo? 
(A)  9. 
(B)  12. 
(C)  14. 
(D)  17. 
(E)  19. 

 
 
 
02.  O triângulo é equilátero. O valor de x e y é, 

respectivamente: 
 

 
(A) 5 e 9. 
(B) 9 e 9. 
(C) 8 e 6. 
(D) 8 e 7. 
(E) 4 e 6. 

 
03.  Dadas as medidas dos três lados dos triângulos, 

classifique-os quanto aos ângulos. 
(A) 6 cm, 5 cm e 4 cm.  
(B) 21 cm, 29 cm e 20 cm. 
(C) 12 cm, 8 cm e 5 cm. 

 

04.  Um triângulo, cujas medidas dos ângulos internos 

são dadas por  pode ser classificado 

como 
(A)  equilátero e acutângulo. 
(B)  isósceles e obtusângulo. 
(C)  isósceles e acutângulo. 
(D)  escaleno e retângulo.  

 
05.  Sinuca é um jogo de mesa, taco e bolas praticado 

no Brasil, e constitui uma variante do snooker, um 
jogo de mesa inventado em 1875 na Grã-Bretanha. 
Nesse jogo, dois adversários tentam colocar num 
dos seis buracos da mesa as bolas coloridas (não 
brancas) na sequência definida pelas regras. 
Numa mesa retangular de sinuca, cuja razão entre 

suas dimensões é igual a , lança-se de um dos 

cantos uma bola, numa direção fazendo um 
ângulo de 45° com um dos cantos dos lados da 
mesa. 

 
É possível afirmar corretamente que a bola cairá 
em um dos buracos, após tocar nas tabelas, 
exatamente 
(A)  2 vezes.   (D)  7 vezes. 
(B)  4 vezes.   (E)  8 vezes. 
(C)  6 vezes. 
  

06.  Um professor, ao fazer uma atividade de origami 
(dobraduras) com seus alunos, pede para que 
estes dobrem um pedaço de papel em forma 
triangular, como na figura a seguir, de modo que 
M e N sejam pontos médios, respectivamente, de 
AB e AC, e D, ponto do lado BC, indica a nova 
posição do vértice A do triângulo ABC. Sabe-se 
que ABC é um triângulo qualquer. 

 
 

Após a construção, são exemplos de triângulos 
isósceles: 
(A)  CMA e CMB. 
(B)  CAD e ADB. 
(C)  NAM e NDM. 
(D)  CND e DMB. 
(E)  CND e NDM. 
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07.  Assinale V para verdadeiro ou F para falso, no que 
diz respeito a cada uma das afirmações sobre os 
triângulos abaixo. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

I. O triângulo A é retângulo e isósceles.  ........... (       ) 
II. O triângulo B é isósceles e acutângulo.  ...... (       ) 
III. O triângulo A é retângulo e escaleno.  ............ (       ) 
IV. O triângulo B é equilátero.  ........................................... (       ) 
V. O triângulo C não pode ser construído.  ....... (       ) 

 
08.  Analise as afirmações abaixo. 

I.  Todo triângulo equilátero é acutângulo. 
II.  Triângulo isósceles é o que possui dois lados 

de medidas iguais e um terceiro lado de 
medida diferente dos demais. 

III.  O maior lado de um triângulo se opõe ao 
maior ângulo, assim como o menor ângulo se 
opõe ao menor lado. 

IV.  Em um triângulo, a medida dos lados é 
diretamente proporcional à medida dos 
ângulos opostos a estes. 

 

São corretas somente as afirmações 
(A)  I, II e III. 
(B)  II e III. 
(C)  I, III e IV. 
(D)  I e III. 
(E)  I e IV. 

 
09.  (UECE 2014) No triângulo OYZ, os lados OY e OZ 

têm medidas iguais. Se W é um ponto do lado OZ, 
tal que os segmentos YW, WO e YZ têm a mesma 
medida, então a medida do ângulo YÔZ é igual a 
(A)  46°.  
(B)  42°.  
(C)  36°.  
(D)  30°.  
(E)  25°. 

 
10.  (IFSC 2014) Durante uma queda de luz, Carla e 

Sabrina resolveram brincar fazendo desenhos 
com as sombras das mãos. Para isso, pegaram 
duas lanternas diferentes, apontando os feixes de 
luz para a parede BC. Márcio, que estava no andar 
superior, observou tudo. A figura a seguir mostra 
a visão que Márcio tinha da situação.  

Dados: o ângulo entre as duas paredes CD e BC é 
90° e DC = BC, sendo D o ponto onde Carla está e 
A o ponto onde se encontra Sabrina. Também 
sabemos que BEC vale 75°. 

 
 

Com base nas informações, podemos afirmar 
corretamente que o ângulo 
(A)  BDC vale 55°.  
(B)  BCE vale 50°.  
(C)  ECD vale 30°.  
(D)  ABE vale 80°.  
(E)  ECD vale 60°. 

 
11.  Se o é isósceles de base , determine os 

ângulos da base. 
 

 
 

12.  Na figura, o triângulo ABC é equilátero, e o 
triângulo ACD é retângulo isósceles.  

 

 
 

A medida do ângulo é igual a 
(A)  45°. 
(B)  60°. 
(C)  75°. 
(D)  105°. 
(E)  120°. 

 
13.  Nos itens abaixo, decida se existe um triângulo 

com as medidas dadas. Justifique sua resposta. 
(A)  10 cm, 15 cm e 25 cm. 
(B)  31 cm, 33 cm e 30 cm. 
(C)  40 cm, 40 cm e 45 cm. 
(D)  4 cm, 2 cm e 5 cm. 

 

A B 

C 

5 cm 
4 cm 

3 cm 

4 cm 

4 cm 

4 cm 

2 cm 2 cm 

4 cm 
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14.  Dois lados de um triângulo medem 7 cm e 13 cm. 
O maior valor inteiro possível do terceiro lado 
mede  
(A)  17 cm. 
(B)  18 cm. 
(C)  19 cm. 
(D)  20 cm. 
(E)  21 cm. 

 
15.  As medidas dos lados de um triângulo são 

números inteiros representadas por (x + 10) cm, 
15 cm e 13 cm. O maior valor de x, dado que  
(x + 10) é o lado de maior medida, é igual a 
(A)  7. 
(B)  8. 
(C)  14. 
(D)  17. 
(E)  18. 

 
16.  Sabendo que 5 cm, x e 12 cm são as medidas dos 

lados de um triângulo e ainda que x é um número 
inteiro, sendo 12 cm o lado de maior medida, 
determine o número de possibilidades para o valor 
de x. 
(A)  4 
(B)  5 
(C)  6 
(D)  9 
(E)  10 

 
17.  (ENEM 2014) Uma criança deseja criar triângulos 

utilizando palitos de fósforo de mesmo 
comprimento. Cada triângulo será construído com 
exatamente 17 palitos e pelo menos um dos lados 
do triângulo deve ter o comprimento de 
exatamente 6 palitos. A figura ilustra um triângulo 
construído com essas características. 

 

 
A quantidade máxima de triângulos não 
congruentes dois a dois que podem ser 
construídos é igual a 
(A) 3. 
(B) 5. 
(C) 6. 
(D) 8. 
(E) 10. 

 
18.  Dispondo de canudos de refrigerantes, Tiago 

deseja construir pirâmides. Para as arestas 
laterais, usará sempre canudos com 8 cm, 10 cm 
e 12 cm de comprimento. A base de cada pirâmide 
será formada por 3 canudos, que têm a mesma 
medida, expressa por um número inteiro, diferente 
das anteriores. Veja o modelo abaixo: 

 

 
 

A quantidade de pirâmides de bases diferentes 
que Tiago poderá construir é igual a 
(A) 13. 
(B) 10. 
(C) 9. 
(D) 8. 
(E) 7. 

 
19.  O triângulo ABC é isósceles, 

com . Sabendo que 

o segmento  é a altura 
relativa ao lado , calcule a 
medida x do ângulo indicado. 
(A)  10º 
(B)  15º 
(C)  20º 
(D)  25º 
(E)  30º 

 
20. Considerando congruentes os segmentos com 

“marcas iguais”, determine os valores das 
incógnitas nos casos abaixo: 
(A)     (B) 
 
 
 
 
 
 

21.  No triângulo ABC de lados e 
, os pontos D, E e F são pontos médios de 

, respectivamente. O perímetro do 
triângulo DEF é igual a 
(A)  15 cm. 
(B)  17 cm. 
(C)  18 cm. 
(D)  19 cm. 
(E)  20 cm. 

 
22.  Determine o perímetro de um triângulo ABC, onde 

M, N e R são pontos dos lados , e  

(A)  32 cm 
(B)  34 cm 
(C)  36 cm 
(D)  38 cm 
(E)  40 cm 
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23.  (UMC-SP) Um tapete retangular de 136 cm de 
largura tem, na sua composição, retângulos e 
losangos, conforme figura abaixo. 

 
 
 
 
 
 
 
 

Os losangos têm seus vértices nos pontos médios 
dos lados do retângulo que os contém e os 
retângulos têm seus vértices nos pontos médios 
dos lados do losango. 
A medida do lado AB, em centímetros, é igual a 
(A)  17. 
(B)  34. 
(C)  42. 
(D)  51. 
(E)  68. 

 
24.  Um artista deseja pintar em um quadro uma 

figura na forma de triângulo equilátero de lado 1 
metro. Com o objetivo de dar um efeito diferente 
em sua obra, o artista traça segmentos que unem 
os pontos médios D, E e F e dos lados BC, AC e 
AB, respectivamente, colorindo um dos quatro 
triângulos menores, como mostra a figura ABC: 

 

 
 
Qual é a medida da área pintada, em metros 
quadrados, do triângulo DEF? 

(A)      (D)   

(B)      (E)   

(C)    

  
25. Em canteiros de obras de construção civil 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. 

 
GABARITO 

01 02 03 04 05 
D C * B A 
06 07 08 09 10 
D * D C C 
11 12 13 14 15 
80° D * C D 
16 17 18 19 20 
A A B C * 
21 22 23 24 25 
B D A B E 

 
*03.  A) obtusângulo  B) retângulo   C) acutângulo  
*07.  F F V F V 
*13. não, sim, sim, sim 
*20. A) x = 5 B) x = 6 e y = 9,5 
 
 
ANOTAÇÕES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• 
 

• 
 

B 
 

A 
 136 
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V. CIRCUNFERÊNCIAS 
 
1. Definição 
É o conjunto de todos os pontos que equidistam (têm 
a mesma distância) de um ponto fixo (O) denominado 
centro da circunferência. 
 
2. Elementos de uma circunferência 
 

                 
O –  Centro     

– Raio é a distância de cada ponto situado sobre a 
circunferência até o centro da circunferência. 

– Diâmetro é o segmento que une dois pontos 
pertencentes à circunferência, passando pelo 
centro desta.  

– Corda é o segmento que une dois pontos 
pertencentes à circunferência. 

– Arco é a distância entre dois pontos 
pertencentes à circunferência, percorrida sobre 
a curvatura desta. 

 
3. Comprimento de uma circunferência  
Comprimento da circunferência ou perímetro de  
uma circunferência é a medida do contorno da 
circunferência, ao considerarmos uma volta completa 
sobre esta. 
 
É possível calcular o comprimento (C) de uma 
circunferência através da seguinte fórmula: 
 

 
 
Onde: 
C – Comprimento da circunferência.  
R – Raio da circunferência. 

   
 
Podemos afirmar que é a razão entre o comprimento 
(C) de uma circunferência e seu diâmetro. 
 
Exemplo:  
Utilizando seus conhecimentos sobre circunferências, 
responda:  
(A) Qual é o comprimento de uma circunferência com 

raio medindo 10 cm? 
(B) Qual é o comprimento de uma circunferência que 

tem diâmetro medindo 10 cm? 

 
(C) O comprimento de uma circunferência é de 628 cm. 

Qual é a medida do raio, em cm? (Use π = 3,14.) 
 
(D) Qual é a medida do raio de uma circunferência de 

comprimento igual a 100 π? 
 
4. Comprimento de um ARCO de CIRCUNFERÊNCIA  
Os comprimentos de arcos de uma mesma circunferência 
são proporcionais às medidas em graus desses arcos. 
Seja x o comprimento do arco de uma circunferência 
de raio r, se a medida em graus desse arco é α, 

então: unidade de comprimento 

 
 
Exemplo:  
Determine os comprimentos do menor arco AB. 
 
(A)                                                                                                           
 
                                                            
  
 
 
 
 
(C)  
 
 
 
 
 
                                                                                                                         
 
 
EXERCÍCIOS PROPOSTOS 
 
01.  Observe, na figura abaixo, as circunferências 

tangentes externas duas a duas. Sabendo que os 
raios medem 4 cm, 3 cm e 2 cm, quanto mede o 
perímetro do triângulo  com vértices nos 
centros das circunferências?  
(A) 15. 
(B) 16. 
(C) 17. 
(D) 18. 
(E) 19. 

 
 
 
 

(B) 
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02.  Um disco de raio 1 cm gira ao longo de uma reta 
coordenada na direção positiva, corno 
representado na figura abaixo. (Use π = 3,14.) 

 
  
Considerando-se que o ponto P está inicialmente 
na origem, a coordenada de P, após 10 voltas 
completas, estará entre  
(A)  60 e 62.    
(B)  62 e 64.    
(C)  64 e 66.    
(D)  66 e 68.    
(E)  68 e 70. 

 
03.  Uma mangueira de jardim enrolada forma uma 

pilha circular medindo cerca de 100 cm de um 
lado a outro, como mostra a figura. Se há seis 
voltas completas, o comprimento da mangueira, 
em metros, é de, aproximadamente:  
(Use π = 3,14.) 
(A)   9 m.    
(B)  15 m.    
(C)  19 m.    
(D) 35 m.  
(E)   41 m.    

   
04.  O contorno da figura abaixo representa uma  

pista de atletismo. Os trechos A até B e C  
até D são semicircunferências. Quantos metros, 
aproximadamente, o atleta terá percorrido após 
dar cinco voltas completas na pista? 
 (A)  298. 
(B)  548. 
(C)  986. 
(D)  1 491. 
(E)  1 787. 

 
 
05.  Num experimento de física realizado em sala, foi 

solta do topo de uma rampa de 0,30 m de altura 
uma esfera que percorreu certa distância, fazendo 
um looping no final. Partindo do princípio de que o 
triângulo representado é retângulo, qual é a 
distância total aproximada que essa bola irá 
percorrer do topo da rampa até dar uma volta 
completa no aro da circunferência, cujo raio é de 

(Use π = 3,14.) 
(A)  1,128 m.    
(B)  1,427 m.    
(C)  1,752 m.    
(D)  2,000 m.    
(E)  2,071 m.    

 
 
 
 

06.  Duas pessoas partem do mesmo ponto A, 
conforme mostra a figura. Uma delas percorre o 
contorno do quadrado enquanto a outra percorre 
o contorno da circunferência, voltando ambas ao 
ponto de partida. Sabendo que o lado do  
quadrado mede 25 metros, quantos metros, 
aproximadamente, a mais a pessoa que corre no 
contorno do quadrado deve percorrer para correr 
a mesma distância da pessoa que correu em 
torno da circunferência?  

 (Use  e π = 3,14.) 
(A)  2,5 metros. 
(B)  4,5 metros. 
(C)  9,9 metros. 
(D)  12,0 metros. 
(E)  14,5 metros. 

 
 
 
07.  (ENEM 2010) A ideia de usar rolos circulares para 

deslocar objetos pesados provavelmente surgiu com 
os antigos egípcios, ao construírem as pirâmides. 
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)  y = R.       
(B)  y = 2R.    
(C)  y = πR.  
(D)  y = 2πR.     
(E)  y = 4πR. 

 
 
08.  (G1 – UTFPR 2012) A London Eye, também 

conhecida como Millennium Wheel (Roda do 
Milênio), é uma roda-gigante de observação com 
135 metros de diâmetro e está situada na cidade 
de Londres, capital do Reino Unido. Quanto, 
aproximadamente, percorrerá uma pessoa nessa 
roda-gigante em 6 voltas? (Considere π = 3,14.)  
(A)  67,5 m.  
(B)  135 m.  
(C)  423,9 m.  
(D)  2 543,4 m.  
(E)  85 839,75 m. 

 
09.  (PUCRJ 2014) A roda de um carro tem 30 cm de 

raio. Depois de a roda completar uma volta, o 
carro terá se deslocado, aproximadamente:  

 (Use π = 3,14.) 
(A)  60 cm.  
(B)  120 cm.  
(C)  180 cm.  
(D)  188 cm.  
(E)  198 cm. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

A 

BOLT, Brian. Atividades matemáticas. Ed. Gradiva. 
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10.  (UECE 2014) Uma bicicleta, cuja medida do raio da 
circunferência de cada pneu é 35 cm, percorreu 
uma distância de 100 m, em linha reta, sem 
deslizamento de pneu ao longo do percurso. O 
número inteiro que indica, de forma mais 
aproximada, a quantidade de giros completos de 
cada pneu da bicicleta, ao longo do trajeto 
realizado, é:  

 Observação: Use 3,14 para o valor de π. π 
(A)  42.  
(B)  45.  
(C)  50.  
(D)  53.  

 
11.  A estrada que liga duas cidades tem 5 652 m de 

extensão. Quantas voltas completas dará uma 
das rodas da bicicleta que vai percorrer essa 
estrada, se o raio da roda é igual 0,45 m? 

 (Considere π = 3,14.) 
(A)  2 000 voltas.    
(B)  1 750 voltas.    
(C)  1 500 voltas.    
(D)  1 250 voltas.  
(E)  650 voltas  

 
12.  “Os primeiros Jogos Olímpicos da Era Moderna, 

em 1896, já incluíam o ciclismo em seu programa 
oficial – com uma prova de 87 km entre Atenas e 
Marathon. Os Jogos Pan-Americanos também 
incluem o esporte desde sua primeira edição, em 
Buenos Aires-1951.” 
Um ciclista percorre uma pista circular de 15 
metros de raio, para cumprir essa prova de 87 km. 
Considerando π = 3,14, o número aproximado de 
voltas a serem dadas por esse ciclista é 
equivalente a 
(A) 889. 
(B) 924. 
(C) 949. 
(D) 952 
(E) 977. 

 
13.  Uma região da cidade Setembrina possui o 

formato de um setor circular. Os pontos A, B e C 
são esquinas, as distâncias entre os pontos A e B 
e A e C medem 1 km e o ângulo formado pelas 
ruas 1 e 2 é de 120°, conforme mostra a figura a 
seguir. João e Marcos estão no ponto B e 
pretendem ir para o ponto C. Entretanto João 
percorreu as ruas 1 e 2, passando inicialmente por 
A, enquanto Marcos seguiu o trajeto pela 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.  

 
 

14.  A figura a seguir é a adaptação de um mapa de 
parte da cidade de São Paulo, em que é mostrada 
a região formada pela quarta parte de um círculo 
que vai do shopping Cidade Jardim até a ponte 
João Dias. Notamos também que, entre as duas 
“mãos” da Marginal Pinheiros, está o Rio 
Pinheiros. Sabendo que o arco AB, ilustrado na 
figura, mede, aproximadamente, 15 km, a medida 
aproximada do raio desse círculo, em metros, é 
igual a 
(A)  9,5.   (D)  95 000.  
(B)  950.   (E)  950 000. 
(C)  9 500.  
  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.  (UFTM 2011) O maior relógio de torre de toda a 

Europa é o da Igreja St. Peter, na cidade de 
Zurique, Suíça, que foi construído durante uma 
reforma do local, em 1970.  

O Estado de S.Paulo (adaptado).  
 

O mostrador desse relógio tem formato circular, e 
o seu ponteiro dos minutos mede 4,35 m. 
Considerando π ≅ 3,1, a distância que a 
extremidade desse ponteiro percorre durante 20 
minutos é, aproximadamente, igual a 
(A)  10 m.    (D)  7 m.  
(B)  9 m.    (E)  6 m. 
(C)  8 m.  
  

16.  (EPCAR (AFA) 2011) Na figura abaixo, têm-se 
quatro círculos congruentes de centros 

 e de raio igual a 10 cm. Os pontos 
M, N, P e Q são pontos de tangência entre os 
círculos e A, B, C, D, E, F, G e H são pontos de 
tangência entre os círculos e a correia que os 
contorna. 
Sabendo-se que essa 
correia é inextensível, seu 
perímetro, em cm, é igual a  
(A)    
(B)   
(C)   
(D)   
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17.  Um terreno no formato de um setor circular, abaixo 
representado, foi dividido entre dois irmãos. O mais 
novo ficou com a parte cinza escura (setor circular) 
e o mais velho, com a cinza clara. Os irmãos 
decidiram cercar cada um o seu terreno com 5 
voltas de arame farpado. O custo do arame farpado 
por cada metro instalado é de R$ 8,00. 
Os irmãos decidiram que o custo da instalação da 
cerca na divisa dos terrenos seria dividido 
igualmente entre os dois. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quanto gastou o irmão mais velho? 
(A)  R$ 2 727,00. 
(B)  R$ 2 856,00. 
(C)  R$ 3 170,00. 
(D)  R$ 3 484,00. 
(E)  R$ 3 620,00. 

 
 
18.  (G1 - UTFPR 2012) Uma bicicleta tem uma roda de 

30 centímetros de raio e outra de 40 centímetros 
de raio. Sabendo-se que a roda menor dá 136 
voltas para certo percurso, determine quantas 
voltas dará a roda maior para fazer o mesmo 
percurso.  
(A)  102.  
(B)  108.  
(C)  126.  
(D)  120.  
(E)  112. 

 
 
19.  (UERJ) Uma máquina possui duas engrenagens 

circulares, sendo a distância entre seus centros A e 
B igual a 11 cm, como mostra o esquema. Sabe-se 
que a engrenagem menor dá 1 000 voltas no 
mesmo tempo em que a maior dá 375 voltas, e 
que os comprimentos dos dentes de ambas têm 
valores desprezíveis. A medida, em centímetros, 
do raio da engrenagem menor equivale a 
(A)  2,5.                               
(B)  3,0.                        
(C)  3,5.                             
(D)  4,0. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

20.  (G1 – CFTMG 2014) Maria Campos, a mocinha do 
Mercado Central, caminha pela Praça Raul Soares 
sobre o arco ABC e, depois, segue em linha reta 
até o ponto D. Um esquema simplificado da praça 
está desenhado a seguir, onde se apresentam 
duas circunferências de centro O, de raios 5 m e 
42 m. Sabe-se que os pontos A, R, S e T são 
vértices de um quadrado. (Considere π = 3.)  

 

 
 

O percurso realizado por Maria, em metros, 
encontra-se no intervalo 
(A)  [55, 60[.    
(B)  [60, 65[.     
(C)  [65, 70[.     
(D)  [70, 75[.  

 
21.  O papelão utilizado na fabricação de caixas 

reforçadas é composto de três folhas de papel, 
coladas uma nas outras, sendo que as duas 
folhas das faces são “lisas” e a folha que se 
intercala entre elas é “sanfonada”, conforme 
mostrado na figura. 

 

 
 

O fabricante desse papelão compra o papel em 
bobinas, de comprimento variável. Supondo que a 
folha “sanfonada” descreva uma curva composta 
por uma sequência de semicircunferências, com 
concavidades alternadas e de raio externo (RExt) 
de 1,5 mm, determine qual deve ser a quantidade 
de papel da bobina que gerará a folha 
“sanfonada”, com precisão de centímetros, para 
que, no processo de fabricação do papelão, esta 
se esgote no mesmo instante das outras duas 
bobinas de 102 m de comprimento de papel, que 
produzirão as faces “lisas”. 

 Dado: π = 3,14. 
(A)  160 m e 07 cm.    
(B)  160 m e 14 cm.    
(C)  160 m e 21 cm.    
(D)  160 m e 28 cm.    
(E)  160 m e 35 cm.    
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22.  (G1 – CFTMG 2013 – ADAPTADA) Uma praça tem o 
formato de três circunferências de raio 20 m e de 
centros A, B e C, conforme a figura.  
A região sombreada representa um jardim central 
que deverá ser cercado. Uma empresa cobrou  
R$ 120,00 por cada metro de cerca colocado no 
jardim, incluindo mão de 
obra e material. Qual 
será o valor gasto para 
a realização do serviço?  
(A) R$ 15 072,00. 
(B) R$ 12 482,00. 
(C) R$ 7 536,00. 
(D) R$ 5 680,00. 
(E) R$ 3 724,00. 

 
 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 
D B C D A C E D 
09 10 11 12 13 14 15 16 
D B A B A C B C 
17 18 19 20 21 22   
C A B C B C   

 
 
ANOTAÇÕES: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
VI. CÍRCULOS 

 
É a região delimitada por uma circunferência, ou seja, 
é uma circunferência em conjunto com sua região 
interna. 
  
Área do círculo 

Por ser uma região, é possível calcular a área de um 
círculo; para isso, utilizamos a seguinte fórmula: 

                     

 
 
NOTA: Note que circunferência e círculo são conceitos 
distintos. 
 
Área do SETOR CIRCULAR  

Para efetuar o cálculo da área do setor circular, 
devemos levar em consideração que essa área é 
diretamente proporcional à medida do ângulo central. 
Assim, é possível descobrir a área de um setor circular 
através de uma Regra de Três. 
 

 

 
 

Área da COROA CIRCULAR  

Coroa circular é a região formada entre dois círculos 
concêntricos (mesmo centro), como representada pela 
região cinza na figura abaixo. 
Para efetuar o cálculo da área da coroa circular, 
devemos calcular a área do círculo maior e subtrair da 
área do círculo menor. 
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8 m 

4 cm 

4 cm 

20 cm 

 
Área do SEGMENTO CIRCULAR  

Segmento circular é a região formada entre um arco 
de circunferência e uma corda de circunferência, como 
representada pela região cinza na figura abaixo. 
Para efetuar o cálculo da área do segmento circular, 
devemos calcular a área do setor circular ao qual ele 
está contido e subtrair da área do triângulo. 
 

 

 
LEMBRETE: 

Área do triângulo pela forma trigonométrica  

Determine a área do segmento circular, sendo R = 2 cm.                                 

 
Solução: 
Como o setor circular tem 60º, o que corresponde 

  

  

 

 
 
EXERCÍCIOS 

01.  Calcule as medidas das áreas sombreadas.  
(Use π = 3,14.) 
(A)  Setor circular: r = 6 cm                     
 
 
 
 
 
 
(B)  Segmento circular: r = 4 cm                      
 
 
 
 
 
 
 

 
(C)  Coroa circular: 

 
                                                                         
 
 
 
 
 
 
02. Encontre a medida da área sombreada.  

(Use π = 3,14.) 
(A)                                
 
 
 
 
 
 
(B)            
 
 
 
 
 
 
 
(C)      
  
 
 
 
 
 
 

03.  Uma fábrica de conservas lançou no mercado 
pizzas congeladas em dois tamanhos: a pequena, 
que tem a forma de um círculo com raio de 8 cm, e 
a grande, que tem a forma de um círculo com raio 
de 12 cm. Os preços de venda aos distribuidores 
foram estabelecidos proporcionalmente às áreas 
das pizzas. Se a menor delas custa R$ 6,00 ao 
distribuidor, o preço da maior é igual a 
(A)  R$ 9,00. 
(B)  R$ 12,00. 
(C)  R$ 12,80. 
(D)  R$ 13,50. 
(E)  R$ 14,10.                             

 
04.  Na figura abaixo, note que as duas circunferências 

menores se tangenciam no centro da circunferência 
maior e também a tangenciam. Sabendo que o 
comprimento da circunferência maior é de 12  cm, 
pode-se afirmar que o valor da área da parte 
sombreada é, em cm2,  
(A) 2 π. 
(B) 5 π. 
(C) 7 π. 
(D)  18 π. 
(E)  25 π. 

 

45° 

30° 

30 cm 

50 cm 
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Piscina 

R 

Ilha de lazer 

O 

r 

05.  Em um parque aquático, existe uma piscina 
infantil na forma de um cilindro circular reto, cuja 
base tem raio R = 9 m e centro O. Deseja-se 
construir uma ilha de Iazer seca no interior dessa 
piscina, também na forma de um cilindro circular 
reto, cuja base estará no fundo da piscina e com 
centro da base coincidindo com o centro do fundo 
da piscina, conforme a figura. O raio da ilha de 
Iazer será r = 4 m. A figura abaixo mostra a base 
da piscina e da área de lazer. Considerando π = 3, 
afirmamos que a área da base da região que 
comportará a água é igual a 
(A) 189 m². 
(B) 192 m². 
(C) 195 m². 
(D) 198 m². 
(E)   199 m² 

 
 
 
 
 
06.  Na figura abaixo se têm dois círculos concêntricos, 

de raios iguais a 4 cm e 8 cm. Sendo o ângulo 
central indicado na figura 18°, então a área da 
superfície sombreada, em centímetros quadrados, é 
igual a 
(A) 2,0 π. 
(B) 2,2 π. 
(C) 2,4 π. 
(D) 2,6 π. 
(E) 3,0 π. 

 
 
 
07.  Na figura abaixo, temos um quadrado de lado  

80 m, que representa um espaço para shows. 
Nesse show, as regiões pintadas de cinza 
representam os palcos; os dois círculos menores 
e um semicírculo maior são espaços destinados 
ao público. Com bases nessas afirmações, 
determine a área do palco.  
(A) 816 m2. 
(B) 956 m2. 
(C) 1 188 m2. 
(D) 1 376 m2 

(E) 1 596 m2. 
 
 
 
 
 
08.  Quantos centímetros quadrados de alumínio são 

necessários para fazer uma arruela, cujas dimensões 
estão na figura?    
(A)   6 π.           
(B)   7 π.           
(C)   8 π.           
(D)   9 π.           
(E)   10 π.           
 

09.  O Sr. Jonas pretende construir em sua casa uma 
piscina. A área quadrada do terreno destinada 
para a piscina e o deck está representada na 
figura a seguir. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Para colocar o piso antiderrapante no deck, foi 
contratado um pedreiro, que cobra R$ 45,00 por 
cada metro quadrado construído, incluindo mão 
de obra e material. Indique dentre as opções, o 
valor gasto com o deck. 
(Use π = 3,1.) 
(A)  R$ 4 050,00  (D)  R$ 40 500,00 
(B)  R$ 4 500,00  (E)  R$ 4 550,00  
(C)  R$ 405,00 

 
10.  Fernando, ao determinar a área (A) de um círculo, 

enganou-se e colocou A = π(2r)2, em que r é o raio 
do círculo. Podemos afirmar que a área obtida foi  
(A)  o dobro da área real.  
(B)  a metade da área real.  
(C)  o triplo da área real. 
(D)  o quádruplo da área real.  
(E)  um quarto da área real.  

 
11.  Considere que os ângulos de todos os cantos da 

figura abaixo são retos e que todos os arcos 
apresentam circunferências de raio 2, com 
centros sobre os pontos em destaque. 
A área da região sombreada é igual a 
(A)  4.   
(B)  4π.   
(C)  16. 
(D)  16π. 
(E)  64. 

 
 
 
12. (ENEM) Uma empresa produz tampas circulares 

de alumínio para tanques cilíndricos a partir de 
chapas quadradas de 2 metros de lado, conforme 
a figura. Para 1 tampa grande, a empresa produz  
4 tampas médias e 16 tampas pequenas. 

 
 

As sobras de material da produção diária das tampas 
grandes, médias e pequenas dessa empresa são 

PISCINA 

DECK 

20 m 

20 m 
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doadas, respectivamente, a três entidades: I, II e III, 
para efetuarem reciclagem do material. A partir 
dessas informações, pode-se concluir que 
(A) a entidade I recebe mais material do que a 

entidade II. 
(B) a entidade I recebe metade de material do 

que a entidade III. 
(C) a entidade II recebe o dobro de material do 

que a entidade III. 
(D) as entidades I e II recebem, juntas, menos 

material do que a entidade III. 
(E) as três entidades recebem iguais quantidades 

de material. 
 
13. Uma circunferência intercepta um triângulo 

equilátero de lado medindo 6 cm nos pontos médios 
de dois de seus lados, conforme mostra a figura, 
sendo um dos vértices do triângulo o centro da 
circunferência. A medida da área sombreada é igual a                                                                

 (A)   

(B)   

(C)   

(D)   

(E)   

 
14. Uma padaria produz bolos de vários formatos 

(todos de mesma altura). O mais tradicional e 
mais vendido é o de base quadrada, com 20 cm 
de lado, que custa R$ 40,00. Outros formatos são 
feitos apenas por encomenda e os preços variam 
de acordo com a quantidade de massa utilizada. 
No último final de semana, a padaria recebeu uma 
encomenda de um bolo circular com 40 cm de 
diâmetro. O dono da padaria, comerciante muito 
justo, deverá cobrar quanto por esse bolo? 
(Use π = 3,1.) 
(A)  R$ 40,00.  (D)  R$ 124,00. 
(B)  R$ 68,00.  (E)  R$ 186,00. 
(C)  R$ 80,00. 

 
15.  Uma praça circular, com 30 metros de raio, foi 

dividida, a partir de seu centro em seis partes 
iguais, como mostra a figura. Três dessas partes 
foram destinadas aos jardins e as três restantes 
são espaços livres. Para proteger os jardins, todo 
o seu perímetro será cercado. Quantos metros de 
cerca serão necessários, aproximadamente, para 
cercar os jardins? Use π = 
3,1. 
(A)  31 m. 
(B)  93 m. 
(C)  211 m. 
(D) 273 m. 
(E) 311 m. 

16.  (ENEM 2012) Em exposições de artes plásticas, é 
usual que estátuas sejam expostas sobre 
plataformas giratórias. Uma medida de segurança é 
que a base da escultura esteja integralmente 
apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie 
o equipamento adequado, no caso de uma base 
quadrada que será fixada sobre uma plataforma 
circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a 
medida R do raio adequado para a plataforma em 
termos da medida L do lado da base da estátua. 
Qual relação entre R e L o auxiliar técnico deverá 
apresentar para que a exigência de segurança 
seja cumprida? 

(A)    (D)   

(B)     (E)   

(C)      

  
17.  (UCSAL) No centro de uma praça circular, de 90 m 

de raio, foi montado um tablado, também circular e 
com 12 m de raio, no qual se realizou o espetáculo 
musical. Considerando que todas as pessoas que 
foram ao espetáculo restringiram-se à faixa da 
praça exterior ao tablado, que teve uma ocupação 
média de 4 pessoas por metro quadrado, quantas 
pessoas, aproximadamente, estiveram presentes a 
esse espetáculo? (Use π = 3.) 
(A)  90 576.    (D)  95 472. 
(B)  92 489.   (E)  98 576. 
(C)  93 128. 

 
18.  (G1 - UTFPR 2013) Seja α a circunferência que 

passa pelo ponto B com centro no ponto C e β a 
circunferência que passa pelo ponto A com centro 
no ponto C, como mostra a figura dada. A medida 
do segmento AB é igual à medida do segmento 
BC e o comprimento da circunferência α mede  
12 π cm. Então a área do anel delimitado pelas 
circunferências α e β (região escura) é, em cm², 
igual a 
(A)  108 π. 
(B)  144 π. 
(C) 72 π. 
(D)  36 π. 
(E)  24 π. 

 
 
 
19.  Dois holofotes iguais, situados em H1 e H2, 

respectivamente, iluminam regiões circulares, 
ambas de raio “r”. Essas regiões se sobrepõem e 
determinam uma região “s” de maior intensidade 
luminosa, conforme a figura. 
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A área da região S, em unidades de área, é igual a 

(A)    

(B)  

(C)  

(D)  

(E)  

 
20.  Em cada uma das 

figuras, calcule a área da região hachurada, 
sabendo que os arcos são circunferências. 

     (A) 
 
 
 
 
 
 
 
 (B)  
 
 
 
 
 
 
 
 
  (C) 
 
 
 
 
 
 
 
  
 (D)  
 
 
 
 
 
 
 
 (E)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 (F)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (G)   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 (H)   
 
 
 
 
 
 
 
 
  

(I)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
- - D D C C D C A D 
11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 
C E D D D A D A A - 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


	(D)  y = 2(R.
	(E)  y = 4(R.
	13.  Uma região da cidade Setembrina possui o formato de um setor circular. Os pontos A, B e C são esquinas, as distâncias entre os pontos A e B e A e C medem 1 km e o ângulo formado pelas ruas 1 e 2 é de 120 , conforme mostra a figura a seguir. João ...
	(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.
	14.  A figura a seguir é a adaptação de um mapa de parte da cidade de São Paulo, em que é mostrada a região formada pela quarta parte de um círculo que vai do shopping Cidade Jardim até a ponte João Dias. Notamos também que, entre as duas “mãos” da Ma...


