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VOLUME 3 – ENSINO MÉDIO 



Unidade 1- Áreas e volumes 

 

 

Faça a leitura das páginas 19, 20, 25, 26 e observe os exemplos a seguir: 

 Eliana faz, diariamente, uma caminhada em volta da lagoa de sua cidade. 

Considerando que a lagoa tem formato circular de raio igual a 20m e que π= 

3,14. Quantos metros ela caminha por dia? 

 

Usando a fórmula: C =2.π.raio 

Temos: 

C= 2. 3,14. 20 

C= 125,6m 

 Calcular a área do círculo que possui raio igual a 6cm, sabendo que π= 3,14. 

 

Usando a fórmula: A = π.raio² 

Temos: 

A= 3,14.6.6 

A= 113,04cm² 

 Um reservatório em formato cilíndrico possui raio igual a 2m e sua altura é de 

10m. Qual é o volume do reservatório? 

 

Usando a fórmula: V=π.raio².altura 

Temos: 

V=3,14.2.2.10 

V=125,6m³ 

 

Se tiver internet, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=SN4UAh6Ewtg 

 

 

Comprimento da circunferência, área do círculo e volume do cilindro. 



Atividades 

1) Resolva os exercícios 1 e 2 das páginas 21 e 22; o exercício 1 da página 27 e 

os exercícios 1, 2 e  3 da página 38 do seu livro. 

 

 

 

2) Para realizar o teste físico em determinado concurso 

da PM, os candidatos devem correr ao redor de uma 

praça circular cujo diâmetro mede 120m. Uma 

pessoa que dá 9 voltas ao redor dessa praça, 

percorre quantos metros? (π = 3,14) 

 

 

 

 

 

 

 

3) Determine quantos metros quadrados de grama 

são necessários para preencher uma praça 

circular com raio de 20 metros. (π = 3,14) 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Qual é a metade da área do círculo cujo diâmetro 

mede 45 metros? (π = 3,14) 

 

 

 

 

5) A área onde será construído um shopping é circular 

e tem medida igual a 70650m². Qual é o raio do 

círculo descrito por essa área? (π = 3,14). 

 

 

 

 



6) Dado um cilindro de raio 3cm e altura 7cm.  

Qual é o seu volume? (π=3,14) 

 

 

 

Unidade 2 - Distância entre dois pontos e ponto médio 

Faça a leitura das páginas 41 a 47 do livro EJA Mundo do Trabalho e 

observe os exemplos a seguir: 

 Qual é a distância entre os pontos A e B, em centímetros, sabendo que suas 

coordenadas são A = (2,3) e B = (-2,-2)? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 Calcular o ponto médio do segmento AB, sendo A (-6,8) e B (6,-7). 

 



Para calcular o ponto médio entre o segmento AB, vamos usar a fórmula: 

    𝑥𝐴+𝑥𝐵

2
= 𝑥𝑀                              

𝑦𝐴+𝑦𝐵

2
= 𝑦𝑀 

−6+6

2
= 0                                          

8−7

2
=  

1

2
 

Se tiver internet, acesse os links: 

https://www.youtube.com/watch?v=2fDRVCidiic 

https://www.youtube.com/watch?v=g3jCzILXnU0 

 

Atividades 

1) Resolva os exercícios 4, 5, 6 e 7 das páginas 48 e 49 e o exercício 11 da 

página 50 do seu livro. 

 

 

2) Calcule a distância entre os pontos A (-3,4) e B (10,-3). 

 

 

3) Calcule a distância entre os pontos A e B, sabendo 

que suas coordenadas são A (2,5) e B (– 5, – 2). 

 

 

4) Qual é a distância entre os pontos A e B, em 

centímetros, sabendo que suas coordenadas são A 

(2,3) e B (-2,-2)? 

 

 

5) Determine o ponto médio do segmento de 

extremidades A (-1,6) e B (-5,4). 

 

 

6) Determine o ponto médio do segmento AB, sabendo que A (-1,-3) e B (-3,-1). 

 

 

 

 

 



Unidade 3 - Problemas de combinatória, permutação e combinação 

simples 

Faça a leitura dos textos das páginas 77 a 100 e observe os exemplos a 

seguir:  

 Maria possui 2 saias nas cores (preta e marrom) e 3 blusas nas cores 

(vermelha, azul e lilás). De quantos modos diferentes ela pode se vestir 

combinando saia e blusa? 

Vamos pensar.  

Maria pode fazer as seguintes combinações: 

 

Então podemos concluir que Maria tem 6 modos diferentes de se vestir. 

Fazendo o uso do princípio fundamental da contagem, podemos resolver o 

exercício dessa forma: multiplicando o número de saias pelo número de 

blusas, observe: 

2.3 = 6 

 Usando as 26 letras do nosso alfabeto e os 10 algarismos conhecidos. 

Quantas placas podemos confeccionar com 3 letras e 4 algarismos. 

De acordo com o enunciado do exercício podemos ter placas com elementos 

repetidos e sem repetição, portanto, podemos calcular da seguinte maneira, 

26.26.26.10.10.10.10= 175760000 placas 

Logo, podemos confeccionar 175760000 placas. 

 Quantos números de 3 algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1, 2, 3, 4, 5, 6 ? 

Um número formado com três algarismos possui a casa da centena, a casa da 

dezena e a casa da unidade. 

Exemplo: o número 654 possui três algarismos distintos, ou seja, os números 

não se repetem.  O número 6 representa a centena, o número 5 representa a 

dezena e o número 4 representa a unidade. 

Observando o enunciado do exercício posso afirmar que existem 6 possibilidades 

para a centena, 5 possibilidades para a dezena e 4 possibilidades para a unidade, 

já que o exercício pede um número com três algarismos distintos. 

saia preta com blusa vermelha saia marrom com blusa vermelha 

saia preta com blusa azul saia marrom com blusa azul 

saia preta com blusa lilás saia marrom com blusa lilás 



Então temos: 6.5.4 = 120 possibilidades 

Logo, podemos formar 120 números com três algarismos distintos. 

Com os algarismos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7, quantos números com três algarismos 

podemos formar? 

Neste caso, os algarismos podem ser repetidos, mas existe uma restrição. 

Sabemos que um número com três algarismos não se inicia com zero. Portanto, 

a casa da centena terá 7 possibilidades, a casa da dezena com 8 possibilidades e 

a da unidade também com 8 possibilidades. 

Então temos: 7.8.8 = 448 números 

Logo, podemos formar 448 números com três algarismos. 

 Quantos são os anagramas da palavra anel?  

A palavra anel é formada por quatro letras que não se repetem. 

Calculando temos: 4.3.2.1 = 24 possibilidades. 

Também podemos representar dessa forma 4! (quatro fatorial). 

4! = 4.3.2.1=24 

 Quantos anagramas da palavra anel começam com a letra a? 

Este tipo de exercício possui uma restrição. A letra a não pode ser trocada de 

lugar, mas as outras letras podem. 

Observe: aeln, alne, alen, são algumas sugestões de anagramas. Mas podemos 

fazer o uso do princípio fundamental da contagem dessa forma: 

3.2.1= 6 possibilidades ou representar dessa forma 3!=3.2.1 = 6 

 Uma pequena empresa quer formar um time de futebol e 15 funcionários se 

inscreveram, dizendo que aceitam jogar em qualquer posição. De quantas 

formas é possível escolher os 11 jogadores do 

time? 

 

 

 

 

Solução: 

De 15 operários, 11 serão escolhidos e a ordem não importa, pois queremos 

escolher apenas os jogadores sem determinar as posições em campo. 



Temos então, as características de uma combinação de 15 pessoas (n=15) para 

formar grupos de 11 (p=11). 

 

 

𝐶 =  
15!

11! ∙(15!−11!)
 = 

15∙14∙13∙12∙11!

11! ∙(4!)
 = 

15∙14∙13∙12

4∙3∙2∙1
=

32760

24
= 1365 

 

Assim, os jogadores podem ser escolhidos de 1365 formas diferentes. 

Se tiver internet, acesse os links: 

https://www.youtube.com/watch?v=3dm6pq6akQI 

https://www.youtube.com/watch?v=O35Tcw3xAqE 

 

Atividades 

1) Resolva os exercícios 1, 2 da página 83; exercício 5 a 9 da página 84; 

exercício 12 das páginas 85 e 86; exercício 1 da página 92 e os exercícios 2, 

3, 4 da página 93 do seu livro. 

 

 

 

2) Num restaurante há 2 tipos de salada, 3 tipos de pratos 

quentes e 3 tipos de sobremesa.  

Quantas possibilidades temos para fazer uma refeição? 

 

 

 

3) Quantos números de 3 algarismos podemos formar com os algarismos 

1,2,3,4,5,6? 

 

 

4) Quantos números com dois algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 1,2,3,4,5? 

 



5) Quantos números com dois algarismos distintos podemos formar com os 

algarismos 0,1,2,3,4,5,6,7,8,9? 

 

 

 

6) Quantos são os anagramas da palavra perdão? 

 

 

 

7) Quantos são os anagramas da palavra amigo que terminam com a letra o? 

 

 

 

8) Quantos anagramas da palavra martelo começam com a letra 

m e terminam com a letra o? 

 

 

 

 

 

 

9) De quantas maneiras diferentes um técnico pode escalar 

seu time de basquete tendo 12 atletas à sua disposição? 

Obs.: Uma equipe de basquete é formada por 5 pessoas. 

 

 

 

 

 

 

 

10)Um pesquisador científico precisa escolher três 

cobaias, num grupo de oito cobaias. Determine o número 

de maneiras que ele pode realizar a escolha. 

 

 

 

 

 



Unidade 4 – Probabilidade 

Faça a leitura dos textos das páginas 107 a 111 do seu livro EJA Mundo 

do Trabalho e observe os exemplos a seguir: 

 No lançamento de um dado perfeito, qual a probabilidade de sair número 

maior do que 4? 

 

Temos:  

 Casos favoráveis são os números que 4 → {5,6} vamos 

chamar de evento A. 

 Casos possíveis → {1,2,3,4,5,6} vamos chamar de 

espaço amostral. 

 

Logo,  𝑝(𝐴) =
 𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑓𝑎𝑣𝑜𝑟á𝑣𝑒𝑖𝑠

𝑐𝑎𝑠𝑜𝑠 𝑝𝑜𝑠𝑠í𝑣𝑒𝑖𝑠
=  

2

6
=

1

3
∙ 100 = 33,3% 

 

 

 Em uma urna foram colocados envelopes de cores diferentes sendo 10 

amarelos e 5 brancos. 

 

 

Qual a probabilidade de a cor sorteada seja azul? 

 

Vamos pensar. 

 

O enunciado do texto não fala sobre envelope na cor azul. Portanto, não existe 

chance de retirar esta cor, logo, a probabilidade de ocorrer o evento é igual a 

0%. 



 Em uma urna existem bolas enumeradas de 1 a 15. Qualquer uma delas 

possui a mesma chance de ser retirada. Determine a probabilidade de se 

retirar uma bola com número nas seguintes condições: 

 

a) Número par → 𝑝(𝐴) =
7

15
. 100 = 46,6% 

b) Número menor que 5 → 𝑝(𝐴) =  
4

15
. 100 = 26,6% 

 

Se tiver internet, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=HkKlwkqtoZQ 

 

Atividades 

1) Resolva os exercícios 1, 2, 3 das páginas 111 e 112 do seu livro. 

 

 

2) Uma moeda foi lançada. Qual a probabilidade de sair cara?  

 

 

 

 

3) Um dado perfeito foi lançado. Qual a probabilidade de sair um número maior 

que 3? 

 

 

4) Em um globo, daqueles de sorteio, foram colocadas bolinhas numeradas de 1 

a 10. Uma bolinha foi sorteada ao acaso. Calcule a probabilidade de ser 

sorteado um número maior que 10?  

 

 

5) Uma urna contém 10 bolas, sendo duas na cor branca e 8 na cor amarela. 

Qual a probabilidade de sair bola na cor amarela? 

 

 

 



Unidade 5 – Trigonometria: primeiras ideias 

Faça a leitura do seu livro EJA Mundo do Trabalho páginas 127 a 133 e 

observe o desenho: 

 

Seno = 
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂
 

Cosseno=
 𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒋𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆

𝒉𝒊𝒑𝒐𝒕𝒆𝒏𝒖𝒔𝒂
 

Tangente= 
𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒐𝒑𝒐𝒔𝒕𝒐

𝒄𝒂𝒕𝒆𝒕𝒐 𝒂𝒅𝒋𝒂𝒄𝒆𝒏𝒕𝒆
 

 

Exemplo de aplicação 

Observe o desenho e descubra o valor de h. (Dado tg45°=1) 

 

Na figura temos o cateto adjacente (15m), o ângulo de 45° e queremos saber o 

cateto oposto.  

Resolvendo tg45°= 
ℎ

15
 

                         1.15 = 15m 



(UFAM) Se um cateto e a hipotenusa de um triângulo retângulo medem 3 e 5, 

respectivamente, então, a tangente do ângulo oposto ao menor lado é? 

Pelo enunciado do exercício, sabemos que a hipotenusa mede 5 e um dos catetos 

mede 3, mas não sabemos de qual cateto se trata. Precisamos determinar a 

medida do segundo cateto. Chamando-o de c, pelo Teorema de Pitágoras, 

temos: 

(hipotenusa)² = (cateto)² + (cateto)² 

(5)² = (3)² + c² 

25 = 9 + c² 

c² = 25-9 

c² = 16 

C=4 

 

Agora que conhecemos o terceiro lado da figura, podemos calcular a tangente do 

ângulo oposto ao menor lado. 

 

Vamos chamar de α o ângulo oposto a 3, que é o menor cateto. Agora 

podemos determinar a tangente de α: 

 

tg α = cat. oposto α 

         cat. adjacente α 

 

𝐭𝐠𝛂 =
𝟑

𝟒
= 𝟎, 𝟕𝟓 

 
 

Se tiver internet, acesse o link: 

https://www.youtube.com/watch?v=MWPXfX8YmOY 

 

Atividade 

1) Resolva os exercícios 5 e 6 da página 135 do seu livro. 

 

 

2) Um triângulo retângulo tem como cateto adjacente 8cm e cateto oposto 6cm. 

Calcule a tangente do ângulo α. 

 



 

3) Se um triângulo retângulo tem hipotenusa igual a 5cm e o cateto oposto é 

3cm. Calcule o seno do ângulo α. 

 

 

 

4) (Cesgranrio) Uma rampa plana, de 36 m de 

comprimento, faz ângulo de 30° com o plano horizontal. 

Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se 

verticalmente quantos metros? 

 

 

 

 

5) A figura abaixo representa um avião que decolou sob um 

ângulo constante de 40º e percorreu em linha reta 8000 

m. Nesta situação, qual a altura que se encontrava o avião 

ao percorrer essa distância? 
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