
ATIVIDADE 04 DE MAIO DE 2020 

1.Uma praça circular tem raio igual a 20m. Ela é dividida em 6 partes iguais sendo que 3 são 

destinados a construção de um jardim, conforme a figura abaixo.  

 

 

A área pode ser calculada pela expressão            A = πR², onde R é o raio e, considere π = 3. Sendo 

assim, a área do jardim é: 

(A) 1200 m². 

(B) 600 m². 

(C) 120 m². 

(D) 60 m². 

2.(SAEMI). Uma substância estava armazenada em um recipiente no formato de um 

paralelepípedo retângulo e ocupava toda a capacidade desse recipiente. Essa substância foi 

completamente transferida para um recipiente de formato cilíndrico. As medidas internas 

desses dois recipientes estão indicadas no desenho abaixo. 
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Considere: π = 3,14.    

Qual é a capacidade máxima restante desse cilindro após a transferência dessa substância? 

A) 38,8 m3 

B) 50,2 m3 

C) 62,8 m3 

D) 86,8 m3 

 3. (PAEBES). Uma empresa que fabrica peças em aço foi contratada para produzir um logotipo 
cujo formato é o de uma justaposição de um triângulo a um semicírculo. Nesse logotipo, a 
medida do diâmetro do semicírculo é igual a medida da base do triângulo. A figura abaixo 
apresenta o desenho desse logotipo com algumas de suas medidas. 

 
Qual foi a quantidade de aço utilizada por essa empresa para produzir esse logotipo? 

A) 65,70 cm2. 
B) 89,25 cm2. 
C) 100,00 cm2. 
D) 207,00 cm2.  

4. (SAEMS). Uma capa circular de lona será confeccionada para cobrir uma piscina de fibra de 

um clube. A dimensão externa dessa piscina, também circular, está apresentada na figura 

abaixo.  

 

A medida mínima dessa capa, em metros quadrados, deverá ser de  

A) 6π.  

B) 9 π.  



C) 12 π.  

D) 36 π. 

 
 

 

 

 


