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 Desenvolva seu trabalho apenas com caneta azul ou preta.
 Preencha corretamente o cabeçalho e entregue esta folha junto com a resolução do trabalho.
 Fique atento ao prazo de entrega.
 Leia o que está sendo solicitado, desenvolva seu trabalho calmamente e releia-o antes de entregá-lo.
 Não utilize corretivos (liquid paper). Faça um rascunho e depois passe a limpo seu trabalho.



Instruções

Instruções

Unidade:

Suliano

AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER DESENVOLVIDAS NOS LOCAIS
INDICADOS E ENTREGUES NESTA FOLHA.

1- Ache o valor de x na figura:

2 - Num triângulo isóscele, a soma dos ângulos da base é oito vezes o ângulo do vértice. Calcular as medidas dos
ângulos internos do triângulo.

Ensina para a vida. Forma para Sempre.
3 - Calcular os ângulos A e C do triângulo ABC da figura, sendo o ângulo B = 20º, BDC = 105º e o segmento AC
igual AD.

4 - De uma chapa quadrada de papelão recortam-se 4 discos, conforme indicado na figura. Se a medida do
diâmetro dos círculos é 10 cm, qual a área (em cm2) não aproveitada
da chapa?
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
5- Calcule a área sombreada:

6 - Numa molécula tridimensional de carbono, os átomos ocupam os vértices de um poliedro convexo de 12 faces
pentagonais e 20 faces hexagonais regulares, como em uma bola de futebol. Qual é o número de átomos de
carbono na molécula? E o número de ligações entre esses átomos?

7 - Num poliedro convexo o número de arestas excede o número de vértices em 6 unidades. Calcule o número de
faces desse poliedro?
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Ensina para a vida. Forma para Sempre.
8- Qual é a área da base, a área lateral, a área total e o volume de um prisma reto de altura igual a 8 cm, cuja
base é um triângulo retângulo de catetos 3 cm e 4 cm?

9 - Num prisma reto, cada uma das bases é um retângulo em que um lado é o dobro do outro. A altura do prisma
mede 12 cm e a área total, 352 cm2. Calcular as dimensões do prisma.

10 - Calcule a diagonal, a área total e o volume de um paralelepípedo reto-retângulo de dimensões 2 cm, 4 cm e
6 cm.
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