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1. (FUVEST 2008) O círculo C , de raio R , está inscrito no triângulo equilátero DEF . Um círculo 
de raio r está no interior do  triângulo DEF e é tangente externamente a C e a dois lados do 
triângulo, conforme a figura.  

 
Assim, determine  
a) A razão entre R e r. 
b) A área do triângulo DEF em função de r. 
 
 
2. (FUVEST 2008) Um poste vertical tem base quadrada de lado 2.  Uma corda de comprimento 5 
está esticada e presa a um ponto P do poste, situado à altura 3 do solo e distando 1 da aresta 
lateral. A extremidade livre A da corda está no solo, conforme indicado na figura. A corda é então 
enrolada ao longo das faces c e d, mantendo-se esticada e com a extremidade A no solo, até que 
a corda toque duas arestas da face d em pontos R e B, conforme a figura.  
 

 
 
Nessas condições,  
a) Calcule PR. 
b) Calcule AB. 
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3. (FUVEST 2008) Pedrinho, brincando com seu cubo mágico, colocou-o sobre um copo, de 
maneira que: 

 Apenas um vértice do cubo ficasse no interior do copo, conforme ilustra a foto;  

 Os pontos comuns ao cubo e ao copo determinassem um triângulo equilátero.  
 

 
 
Sabendo-se que o bordo do copo é uma circunferência de raio 2 3 cm, determine o volume da 
parte do cubo que ficou no interior do copo. 
 
 
4. (UNICAMP 2007) Um pluviômetro é um aparelho utilizado para medir a quantidade de chuva 
precipitada em determinada região. A fi gura de um pluviômetro padrão é exibida ao lado. Nesse 
pluviômetro, o diâmetro da abertura circular existente no topo é de 20 cm. A água que cai sobre a 
parte superior do aparelho é recolhida em um tubo cilíndrico interno. Esse tubo cilíndrico tem 60 
cm de altura e sua base tem 1/10 da área da abertura superior do pluviômetro. (Obs.: a figura ao 
lado não está em escala). 
 

 
 
a) Calcule o volume do tubo cilíndrico interno. 
b) Supondo que, durante uma chuva, o nível da água no cilindro interno subiu 2 cm, calcule o 
volume de água precipitado por essa chuva sobre um terreno retangular com 500 m de 
comprimento por 300 m de largura. 
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5. Seja ABCDA1B1C1D1 um cubo com aresta de comprimento 6 cm e sejam M o ponto médio de 
BC e O o centro da face CDD1C1 conforme mostrado na figura ao lado. 
 

 
 
a) Se a reta AM intercepta a reta CD no ponto P e a reta PO intercepta CC1 e DD1 em K e L, 
respectivamente, calcule os comprimentos dos segmentos CK e DL. 
b) Calcule o volume do sólido com vértices A, D, L, K, C e M. 
 
 


