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EXERCÍCIO 1

Dois blocos de alumínio, em forma de cubo, com arestas medindo
10 cm e 6 cm são levados juntos à fusão e em seguida o alumínio
líquido é moldado como um paralelepípedo reto de arestas 8 cm, 8
cm e x cm. O valor de x é:

A) 16
B) 17
C) 18
D) 19
E) 20
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EXERCÍCIO 2

De uma viga de madeira de seção quadrada de lado medindo 10
cm extrai-se uma cunha de altura h = 15 cm, conforme a figura. O
volume da cunha é:

A) 250 cm³
B) 500 cm³
C) 750 cm³
D) 1.000 cm3
E) 1.250 cm³

6



7



EXERCÍCIO 3

Na figura a seguir está representada a planificação de um prisma
hexagonal regular de altura igual à aresta da base.

Se a altura do prisma é 2, seu volume é 
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EXERCÍCIO 4

Um caminhão tem carroceria com 3,40 metros de comprimento,
2,50 metros de largura e 1,20 metros de altura. Quantas viagens
devem-se fazer, no mínimo, para transportar 336 metros cúbicos
de arroz?

A) 24
B) 29
C) 30
D) 32
E) 33
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EXERCÍCIO 5

Considere um reservatório, em forma de paralelepípedo retângulo,
cujas medidas são 8 m de comprimento, 5 m de largura e 120 cm
de profundidade. Bombeia-se água para dentro do reservatório,
inicialmente vazio, a uma taxa de 2 litros por segundo.

Quantos minutos são necessários para se encher completamente
esse reservatório?
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EXERCÍCIO 6

Uma piscina em forma de um paralelepípedo retângulo de
10 m x 15 m e fundo horizontal está com água até a altura de
1,5 m. Um produto químico em pó deve ser misturado à água à
razão de um pacote para cada 4.500 litros.

O número de pacotes a serem usados é:

A) 25
B) 50
C) 100
D) 250
E) 500
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