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Aula 04 

1. Alguns agricultores relataram que, 
inexplicavelmente, suas plantações apareceram 
parcialmente queimadas e a região consumida 
pelo fogo tinha o padrão indicado na figura a 
seguir, correspondendo às regiões internas de 
três círculos, mutuamente tangentes, cujos 
centros são os vértices de um triângulo com lados 
medindo 30, 40 e 50 metros. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nas condições apresentadas, a área da região 
queimada, em m², é igual a: 
A) 1100π 
B) 1200 π 
C) 1300 π 
D) 1400 π 
E) 1550 π 
 

2. Diz-se que um vetor v = (a, b, c) em R3 é 
combinação linear dos vetores v1 = (a1, b1, c1),      
v2 = (a2, b2, c2) e v3 = (a3, b3, c3), se existem 
números reais t1, t2 e t3 tais que v= t1v1 + t2v2 + t3v3, 
isto é, se existem números reais t1, t2 e t3 tais que 
(a, b, c) = t1 (a1, b1, c1) + t2 (a2, b2, c2) + t3 (a3, b3, 
c3). 
Verifique se o vetor v = (4, −3, 2) é combinação 
linear dos vetores v1 = (1, 1, 0), v2 = (0, 1, 1) e v3 = 
(1, -1, 1). Justifique sua resposta. 
 

 

3. Um balão parte do ponto B (ver figura) e após 

alguns minutos um observador no ponto A 

acompanha a trajetória do balão que chega ao 

ponto C. Sendo a = 80m e c = 50, calcule: 

a) A distância A̅C=̅b entre o ponto A onde está um 

observador e o balão no ponto C. 

b) A altura h do balão nesse momento. 

  

 

 

 

 

4. Colocando-se 24 litros de combustível no 
tanque de uma caminhonete, o ponteiro do 
marcador, que indicava 1/4 do tanque, passou a 
indicar 5/8 Determine a capacidade total do 
tanque de combustível da caminhonete. Justifique 
sua resposta. 
 
 
 
 
5. Maria quer inovar em sua loja de embalagens e 
decidiu vender caixas com diferentes formatos. 
Nas imagens apresentadas estão as planificações 
dessas caixas. 

Quais serão os sólidos geométricos que Maria 
obterá a partir dessas planificações? 
A) Cilindro, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
B) Cone, prisma de base pentagonal e pirâmide. 
C) Cone, tronco de pirâmide e pirâmide. 
D Cilindro, tronco de pirâmide e prisma. 
E) Cilindro, prisma e tronco de cone. 
 
 
 
6. Na figura, tem-se: P̅A̅=2A̅B̅, P̅O̅=17 cm e O̅C ̅= 5 

cm. Determine o valor de A̅B̅. 
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7. Na figura abaixo, uma esfera encontra-se 
inscrita em um cubo de vértices A, B, C, D, E, F, G 
e H. Um tronco de cilindro circular reto, por sua 
vez, tem uma base contida na face BFGC do cubo, 
outra base contida na face DHEA e superfície 
lateral tangente à esfera e às faces DABC e CGHD. 
 

 
 
Se cada aresta do cubo mede 4 cm, determine a 
medida do raio da base do tronco de cilindro. 
Justifique sua resposta. 
 
 
 
8. Observe a sequência de bases nitrogenadas de 
um fragmento de DNA apresentado a seguir. 
 

TACAAGGTTCTTTGACTATAATTAGCATTC 
 
A sequência resultante da transcrição deste 
fragmento é composta de 
A) 30% de timina. 
B) 40% de timina. 
C) 60% de timina. 
D) 30% de uracila. 
E) 40% de uracila. 
 
 
9. Um barbante de 10 metros de comprimento 
será cortado em dois pedaços (não 
necessariamente 
de mesmo tamanho). Um dos pedaços será usado 
para se construir um quadrado e o outro pedaço 
será usado para se construir um triângulo 
equilátero. 
Sendo x a medida em metros do pedaço do 
barbante a ser usado para construir o quadrado, 
determine: 

a) As áreas do quadrado e do triângulo em função 
de x. Justifique sua resposta; 
 
b) O valor de x que torna a soma S das áreas do 
quadrado e do triângulo a menor possível. 
Justifique sua resposta 

 

10. Na figura a seguir, o triângulo ABD é reto em 

B, e A̅C ̅é a bissetriz de BÂD. Se A̅B̅=2.B̅C,̅ B̅C=̅b e 

CD̅̅=d, escreva d em função de b. 

 

 

 

 

 

 
 
11. Dado um conjunto A, o conjunto das partes de 
A, denotado por P(A), é o conjunto cujos 
elementos 
são todos os subconjuntos de A. 
Se A tem 10 elementos, determine: 
 
a) o número de subconjuntos de A que possuem 
exatamente dois elementos; 
 
b) a probabilidade de que, ao se escolher 
aleatoriamente um elemento de P(A), esse seja 
um subconjunto de A com exatamente dois 
elementos. 
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12. Verifique e responda: 

 

 

 

 

 

 

 

Se os triângulos são semelhantes, identifique os 

lados correspondentes e escreva a proporção. 

 

 

Jogar baralho é uma atividade que estimula o 
raciocínio. Um jogo tradicional é a Paciência, que 
utiliza 52 cartas. Inicialmente são formadas sete 
colunas com as cartas. A primeira coluna tem uma 
carta, a segunda tem duas cartas, a terceira tem 
três cartas, a quarta tem quatro cartas, e assim 
sucessivamente até a sétima coluna, a qual tem 
sete cartas, e o que sobra forma o monte, que são 
as cartas não utilizadas nas colunas. 
A quantidade de cartas que forma o monte é: 
 
A) 21. 
B) 24. 
C) 26. 
D) 28. 
E) 31. 

 

14. Calcule o valor de m para que a função 

polinomial do 1º grau ƒ(x)=m (x-1)+3-x 

 
 


