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1. Na figura está representado um cone de revolução, gerado pela rotação do 

triângulo rectângulo [ ]ABC  em torno do cateto [ ]AC , cuja base coincide com 

o círculo máximo de uma semi-esfera de raio igual a 2 cm.  

 

Sabendo que 
^

ABC =60º, determina o volume total da figura, com a 

aproximação permitida pela tabela. 
 

 
 
 
 

 

2. Sabendo que sen 35º≈0,57 e cós 35º≈0,82, calcula um valor 

arredondado do comprimento do lago. 

 
 
 

3. Na figura pode observar-se um triângulo rectângulo em A. 

Sabe-se que 
5

4
=







 ∧

BCAsen  e que cmAC 8,12
____

= . 

 
a. Determina a área do triângulo [ ]ABC . 

 

 
 

4. A peça ao lado, feita de ferro maciço, é constituída por um cilindro ao qual se 
extraiu um cone cujo vértice coincidia com o centro de uma das bases do 

cilindro e cuja geratriz media 20 cm. Sabendo que cada 3
cm  de ferro pesa 

7,8g de massa, determina a massa da peça em kg.  
 
Apresenta todos os cálculos que efectuares e indica o resultado arredondado às 

décimas. Sempre que, nos cálculos intermédios, procederes a arredondamentos, 

conserva quatro casas decimais. 

5. O João vai marcar uma grande penalidade e colocou a bola no ponto P, a 11 

metros da baliza. Nessa altura, o guarda-redes posiciona-se no ponto médio da linha da baliza. 

 
a. Determina um valor arredondado às décimas da amplitude do ângulo APB segundo o qual, o 

João, que se encontra junto à bola, 
observa a baliza dos adversários. 

 
Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

Sempre que, nos cálculos intermédios, 
procederes a arredondamentos, conserva quatro 
casas decimais. 

 



6. Observa a figura. 
Condições:  

� [ ]ABCDEFGH  é um paralelepípedo rectângulo; 

� [ ]BDHF  é um quadrado;                          

� 
^

DBA  = 40º. 

 
 
 

a. Calcula a área do quadrado sombreado, sabendo que AD =7,8cm e utilizando uma 

aproximação permitida pela tabela seguinte: Apresenta todos os cálculos que efectuares. 
 

 
 

 
 
 

b. Calcula o volume do prisma triangular [ ]ABDEFH . 

                             Apresenta todos os cálculos que efectuares. 
c. Indica: 

i. Uma recta que seja paralela à recta AB; 
ii. Um par de planos concorrentes não perpendiculares;  
iii. Dois planos paralelos;  
iv. Um par de rectas não complanares. 
 

7. O acesso a uma das entradas da escola da Rita é feito por uma escada de dois degraus iguais, cada 
uma com 10 cm de altura. Com o objectivo de facilitar a entrada na escola a pessoas com mobilidade 

condicionada foi construída uma rampa. Para respeitar a legislação em vigor, esta rampa foi 
construída de modo a fazer com o solo um ângulo de 3º, como se pode ver no esquema que se segue (o 

esquema não está à escala). 
 

a. Determina, em metros,  o comprimento c da rampa. Apresenta todos os cálculos que 

efectuares e indica o resultado arredondado às décimas. Sempre que, nos cálculos intermédios, 

procederes a arredondamentos, conserva quatro casas decimais 
 

 
 
 

8. Mostra que:  

a. ( ) αααα cos21cos
2

sensen +=+  

 
b. 0.cos =− ααα sentg  

 

c. ααα 222
21cos sensen −=−  

 

 
 

α  αsen  αcos  αtg  

40º 0,6 0,8 0,75 


