
 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – Matemática – Prof. Leandro 

Conteúdo: 
Área de figuras planas. Ponto médio. Distância entre 2 pontos; Equação fundamental da reta. 

Poliedros. Prismas. 

 

Lista de exercícios 

 

1. (F.CARLOS CHAGAS) – Determinar o ponto D, no paralelogramo abaixo: 

 

 A) (1; – 1)  

 B) (2; – 2)  

 C) (2; – 4) 

 D) (3; – 2)  

 E) (3; – 4) 

2. (MACKENZIE) – Na figura, as circunferências têm o mesmo centro O e os menores arcos AB e 

EF são tais que AB = EF = 40°. 

 

A medida do menor arco CD é: 

 

A) 50°   B) 70°   C) 65° 

D) 60°    E) 80° 
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3. Considere três circunferências com raios medindo 5 cm, 4 cm e 3 cm respectivamente. Se elas 

são traçadas de forma que cada uma delas é tangentes exterior às outras duas, como mostra a figura 

abaixo, então podemos afirmar que o valor da área do triângulo formado pelos centros dessas 

circunferências é: 

A) 52 cm
2 

B) 58 cm
2 

C) 512 cm
2 

D) 32 cm
2 

E) 35 cm
2 

4. Determine as coordenadas do ponto P , situado sobre o segmento de reta determinado pelos 

pontos  6,4A  e  5,2B  e a 
4

3
 da distância entre A e B a partir de A . 

5. No Brasil e nos Estados Unidos são adotados escalas diferentes para a medição da temperatura 

ambiente. No Brasil, a temperatura é medida em graus Celsius (°C) e nos Estados Unidos, em graus 

Fahrenheit (°F). Considerando que a dependência funcional entre graus Celsius e graus Fahrenheit é 

linear, que 0°C corresponde a 32°F e 100°C corresponde a 212°F, que temperatura em graus 

Celsius corresponde a 40 F? 

6. (UFPR – modificada) Um cavalo está preso por uma corda do lado de fora de um galpão 

retangular fechado de 20 metros de comprimento por 12 metros de largura. A corda tem 32 metros 

de comprimento e está fixada num dos vértices do galpão, conforme ilustra a figura a seguir. 

Determine a área total da região em que o animal pode deslocar. 

 

 

 

 

 

 



7. (UN.EST.MATO GROSSO – MODELO ENEM) – Um topógrafo, 

que se encontrava no portão de saída da escola, foi chamado para medir 

a distância entre o local em que se encontrava até o latão de lixo 

reciclável (M), equidistante de 2 latões, A e B, de lixo não-reciclável da 

escola. As coordenadas são A(2;2), B(4;8) e o local do topógrafo P(3;9). 

Considerando todas as coordenadas em metros, calcule a distância do 

portão de saída (P) ao ponto médio de AB , ou seja, o local do latão de 

lixo reciclável. 

A) 2m   B) 3m   C) 5m   D) 4m   E) 1m 

8. Determinar o valor inteiro de x, sabendo-se que os pontos A(7;5), B(3;-4) e C(x;6) formam um 

triângulo de 29 unidades de área. 

 

9. (CESGRANRIO) – O poliedro da figura (uma invenção de Leonardo da 

Vinci utilizada modernamente na fabricação de bolas de futebol) tem 

como faces 20 hexágonos e 12 pentágonos, todos regulares. O numero de 

vértices do poliedro e: 

A) 64   B) 90  C) 60  D) 72  E) 56 

10. (UNICASTELO) – Dados 3 pontos do plano, A(1; 2), B(3; 4) e C(4; 5): 

A) eles formam um triângulo cuja área mede 16; 

B) eles formam um triângulo cuja área mede 32; 

C) eles formam um triângulo cuja área mede 64; 

D) eles estão alinhados e são parte do gráfico de f(x) = x + 1; 

E) eles estão alinhados e são parte do gráfico de f(x) = – 3x + 5. 

11. (Ufpe) Um poliedro convexo possui 10 faces com três lados, 10 faces com quatro lados e 1 face 

com dez lados. Determine o número de vértices deste poliedro. 

 



12. (Ita) Um poliedro convexo de 10 vértices apresenta faces triangulares e quadrangulares. O 

número de faces quadrangulares, o número de faces triangulares e o número total de faces formam, 

nesta ordem, uma progressão aritmética. O número de arestas é: 

A) 10   B) 17   C) 20   D) 22   E) 23 

13. (Enem) Nos últimos anos, a televisão tem passado por uma verdadeira revolução, em termos de 

qualidade de imagem, som e interatividade com o telespectador. Essa transformação se deve à 

conversão do sinal analógico para o sinal digital. Entretanto, muitas cidades ainda não contam com 

essa nova tecnologia. Buscando levar esses benefícios a três cidades, uma emissora de televisão 

pretende construir uma nova torre de transmissão, que envie sinal às antenas A, B e C, já existentes 

nessas cidades. As localizações das antenas estão 

representadas no plano cartesiano: 

A torre deve estar situada em um local equidistante das 

três antenas.  

O local adequado para a construção dessa torre 

corresponde ao ponto de coordenadas: 

A) (65 ; 35)   B) (53 ; 30) 

C) (45 ; 35)   D) (50 ; 20) 

E) (50 ; 30) 

 

14. (PUC) – Quantos mililitros de tinta podem ser acondicionados no reservatório cilíndrico de uma 

caneta esferográfica, sabendo que seu diâmetro é 2 mm e seu comprimento é 12 cm? 

A) 0,3768   B) 3,768  C) 0,03768  D) 37,68  E) 

0,003768 

15. Sabendo que em um poliedro o número de vértices corresponde a 
3

2
 do número de arestas, e o 

número de faces é três unidades menos que o de vértices. Calcule o número de faces, de vértices e 

arestas desse poliedro.  

 

 



16. (MACKENZIE) – A figura ao lado apresenta um prisma reto cujas bases são 

hexágonos regulares. Os lados dos hexágonos medem 5 cm cada um e a altura do 

prisma mede 10 cm. 

A) Calcule o volume do prisma. 

B) Encontre a área da secção desse prisma pelo plano que passa pelos pontos A, 

C e A’. 

 

 

17. Considere um prisma cuja base é um hexágono regular de 

10 cm de lado e altura de 3 cm. No centro da peça, existe um 

furo cilíndrico de 2 cm de raio. Qual é a massa de ferro, em 

gramas, utilizada na confecção da peça?  Dado: 

3/87,7 cmgdFe  . 

 

18. (UERJ) No sistema de coordenadas cartesianas a seguir, está 

representado o triângulo ABC. Em relação a esse triângulo: 

A) demonstre que ele é retângulo; 

B) calcule a sua área. 

19. Achar a equação geral da reta que passa pelo ponto de intersecção das retas x – 3y + 2 = 0 e  

5x + 6y – 4 = 0 e pelo ponto P (–1; –3). 

 

20. (Ufrs) A figura a seguir representa a planificação de 

um sólido. O volume deste sólido é 

A) 320   B) 75 

C) 350   D) 100 

E) 3100  



GABARITO: 

1. E   2. E   3. C   4. 









4

21
;

2

1
P    

5. C 40   6. 2904 m   7. D   8. 1x  

9. C   10. D   11. 21V   12. C 

13. E   14. A   15. 15;7;10  AFv    

16. A) 33375 cmV   B) 2350 cmA      17. gm 34,5837  

18. A) 8AC ; 32BC  e 40AB  B) 8 u.a  19. 02311  yx  

20. B 

 

 

 

 

Recuperação do 3° Bimestre – Matemática Zabeu 

Conteúdo: 

 3º Bimestre – Logaritmo e Probabilidade I 
 

 

Lista de exercícios 

1) (UERN) O número de peças produzidas por uma indústria é dada pela função N(t) = 
300 . log3(1 + t), sendo N(t) o número de peças produzidas em t meses. 
Considerando-se que, em n meses, a produção é o dobro da de 2 meses, pode-se 
afirmar que o valor de n é 

a) 6                   b) 8                     c) 9                   d) 11                 e) 13 
 

2) (Enem - adaptada) Em Química, o pH pode ser obtido por meio da expressão pH = - 
log [H+]. Assinale a alternativa que indica corretamente o pH de um substância em 
que a concentração de íons de hidrogênio é igual a 0,001. 

a) 4                    b) 3                    c) 2                   d) 1                    e) 0 
 

3) (MACK – SP) Se x = log3 2, então 92x + 81x/2 é: 
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4) (UFMS) - Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, formamos todos os números 
com 4 algarismos distintos. Qual é a probabilidade de sortear, ao acaso, um dos 
números formados e esse número ser divisível por 5? 
 

5) Um dado é fabricado a partir de um icosaedro regular. Assim, em cada face foi 
gravado um único número da seguinte maneira: 

 O número 2 foi gravado em 6 faces. 
 O número 3 foi gravado em 5 faces. 
 O número 4 foi gravado em 4 faces. 
 O número 5 foi gravado em 3 faces. 
 O número 6 foi gravado em 2 faces. 

Dessa forma, ao lançar esse dado, qual a probabilidade de ser sorteado o número 3? 

 

6) (UFPR – adaptado) Um cadeado com segredo possui três engrenagens, cada uma 
contendo todos os dígitos de 0 a 9. Para abrir esse cadeado, os dígitos do segredo 
devem ser colocados numa sequência correta, escolhendo-se um dígito em cada 
engrenagem. 
Qual a probabilidade de se escolher um segredo no qual todos os dígitos são 
distintos e o dígito 3 aparece obrigatoriamente? 

 

7) As populações A e B de duas cidades são determinadas em milhares de habitantes 

pelas funções: e,  nas quais a variável t 
representa o tempo em anos. Essas cidades terão o mesmo número de habitantes 
no ano t, que é igual a: 

 

8) Botânicos pesquisaram sobre o crescimento de uma espécie rara de uma planta. 
Concluíram que a altura h, em metros, varia com o tempo t, em meses, de acordo 

com a função h(t) = log
5
(50,9√t + 1)  Sabendo que o tempo de vida da planta varia 

entre 1 e 36 meses, quando uma planta dessa espécie atingir 4 meses, a altura será 
igual a 

 

9) Utilizando os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5 e 6, formamos todos os números com 4 
algarismos distintos. Sendo P a probabilidade de sortear, ao acaso, um dos números 
formados e esse número ser divisível por 2, então é correto afirmar que P é: 

 

10) As notícias a seguir estão ficando a cada dia mais comuns. 

“Posto vende gasolina adulterada com 76% de álcool em uma determinada cidade 

brasileira.” 

“Fiscalização do Ministério Público e da Agência Nacional do Petróleo lacrou um posto 

de combustível, pois o mesmo vendia a gasolina adulterada.” 

Uma determinada cidade possui 10 postos de combustíveis, dos quais 20% vendem 

gasolina adulterada. Se forem sorteados aleatoriamente dois postos para serem 

fiscalizados, qual a probabilidade de os postos fiscalizados serem ambos infratores? 

 
1) B 

2) B 



3) 20 

4) 10,6% 

5) 25% 

6) 21,6% 

7) T = 14 

8) 1,4 m 

9) 20,4% 

10) 1/45 

 


