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Cilindro

1) A diagonal da secção meridiana de um cilindro equilátero 
mede 102 cm. A área lateral desse cilindro, em cm², é
a) 150π.
b) 200π.
c) 100π.
d) 50π.



Cilindro

2) 20% do volume de um cilindro de raio 2 é 24. A altura do 
cilindro é:
a) 30
b) 15
c) 20
d) 6
e) 12



Cilindro

3) A figura mostra um cilindro reto, inscrito num prisma regular 
de base quadrada. A razão entre os volumes do prisma e do 
cilindro é:
a) /2 
b) 2/
c) 4/
d) /8 
e) /9



Cilindro

4) Um recipiente cilíndrico de 60cm de altura e base com 20cm 
de raio está sobre uma superfície plana horizontal e contém água 
até a altura de 40cm, conforme indicado na figura.

lmergindo-se totalmente um bloco cúbico no recipiente, o nível 
da água sobe 25%.  Considerando π igual a 3, determine a 
medida, em cm, da aresta do cubo colocado na água.
(A) 10√2   (B) 10         (C) 10√12   (D) 103 2 3 12
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5) Um tonel, em forma de cilindro circular reto, tem 60 cm de
altura. Uma miniatura desse tonel tem 20 cm de altura e raio
diretamente proporcional à altura. Se a miniatura tem 100 mL
de volume, então o volume do tonel original é de

a) 30 L
b) 27 L
c) 2,7 L
d) 3 L
e) 300 mL
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6) A base metálica de um dos tanques de armazenamento de
látex de uma fábrica de preservativos cedeu, provocando um
acidente ambiental. Nesse acidente, vazaram 12 mil litros de
látex. Considerando a aproximação , e que 1000 litros
correspondem a 1m3, se utilizássemos vasilhames na forma
de um cilindro circular reto com 0,4m de raio e 1m de altura, a
quantidade de látex derramado daria para encher exatamente
quantos vasilhames?

a) 12
b) 20
c) 22
d) 25
e) 30
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7) Para identificar corretamente a formulação de um determinado
medicamento, um rótulo retangular R, que tem 251,2cm2,
será colado em um recipiente com a forma de um cilindro
circular reto, contornando-o totalmente, até as extremidades
se encontrarem, sem haver superposição. O volume desse
recipiente, desprezando-se a sua espessura, é igual a:

a) 100 π cm³

b) 140 π cm³

c) 160 π cm³

d) 250 π cm³

e) 360 π cm³
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8) Uma alternativa encontrada para a melhoria da circulação em
grandes cidades e em rodovias é a construção de túneis. A
realização dessas obras envolve muita ciência e tecnologia.

Um túnel em formato semicircular, destinado ao transporte
rodoviário, tem as dimensões conforme a figura a seguir.

Qual é o volume, em no interior desse túnel?
a) 4800π b) 7200π c) 14400π d) 28800π e)

57600π


