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Cone

1) Um cone circular reto tem altura de 8cm e raio da base medindo 6cm.
Qual é, em centímetros quadrados, sua área lateral?
a) 20π
b) 30π
c) 40π
d) 50π
e) 60π



Cone

2) Um sólido com a forma de um cone circular reto, constituído de
material homogêneo, flutua em um líquido, conforme a ilustração. Se
todas as geratrizes desse sólido forem divididas ao meio pelo nível do
líquido, a razão entre o volume submerso e o volume do sólido será igual
a:
a) 1/2
b) ¾

c) 5/6
d) 7/8



Cone

3) Nessa figura, a base da pirâmide VBCEF é um quadrado inscrito no
círculo da base do cone de vértice V. A razão entre o volume do cone e
o volume da pirâmide, nesta ordem, é:
a) π/4
b) π/2
c) π
d) 2π
e) 2π/3



Cone

4) Um reservatório de água tem forma de um cone circular reto, de eixo
vertical e vértice para baixo. Quando o nível de água atinge a metade da
altura do tanque, o volume ocupado é igual a . A capacidade do tanque
é:
a) 2π
b) 8π/3
c) 4π
d) 6π
e) 8π



Cone

5) No desenho a seguir, dois reservatórios de altura H e raio R, um
cilíndrico e outro cônico, estão totalmente vazios e cada um será
alimentado por uma torneira, ambas de mesma vazão. Se o reservatório
cilíndrico leva 2 horas e meia para ficar completamente cheio, o tempo
necessário para que isto ocorra com o reservatório cônico será de:
a) 2 h
b) 1 h e 30 min
c) 1 h
d) 50 min
e) 30 min



Cone

6) No trapézio ABCD da figura a seguir, os ângulos internos em A e B são
retos, e o ângulo interno em D é tal que sua tangente vale 5/6. Se AD =
2AB , o volume do sólido obtido ao se girar o trapézio em torno da reta
por B e C é dado por:
a) (3/4)πa³

b) (5/8)πa³

c) (6/5)πa³

d) (20/13)πa³

e) (8/5)πa³
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7) Com um setor circular, cujo ângulo central mede 120°, constrói-se um
cone circular reto de raio igual a 3cm. Determine o volume do cone
assim obtido.



Cone

8) Com um semicírculo de papel, com raio igual a 20cm, um pipoqueiro 
faz saquinhos para vender pipocas, com a forma de cone circular reto. O 
volume desses saquinhos, usando π = 3, é mais próximo de:
a) 1100cm³

b) 1300cm³

c) 1500cm³

d) 1700cm³

e) 1900cm³


