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PLANO DE ESTUDO TUTORADO

SECRETARIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DE MINAS GERAIS

SEMANAS 1 E 2

EIXO TEMÁTICO:

I – Números, contagem e análise de dados.

TEMA / TÓPICO(S):

19. Princípio multiplicativo.

20. Arranjos, combinações e permutações sem repetição.

21. Probabilidade.

HABILIDADE(S)DE:

19.1. Resolver problemas utilizando o princípio multiplicativo.

20.1. Reconhecer situações em que os agrupamentos são distinguíveis pela ordem de seus elementos ou não.

20.2. Resolver problemas que envolvam arranjos, combinações e/ou permutações sem repetição.

21.1. Identificar o espaço amostral em situações-problema.

21.2. Resolver problemas que envolvam o cálculo de probabilidade de eventos.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Binômio de Newton. Polinômios.

TEMA: Análise Combinatória e Probabilidade.

Caro(a) estudante, analisar situações envolvendo contagens. Provavelmente você reconhece estas si-
tuações do dia a dia: incluir caracteres especiais para aumentar a segurança de uma senha ou estimar 
a melhor escolha para comprar palpites para uma loteria.

Você consegue dizer rapidamente qual é a diferença entre possibilidade e probabilidade? Para tentar 
esclarecer, vamos dar um exemplo. Numa festa infantil, existem duas mesas: uma com pirulitos e outra 
com balas. Os tipos são mostrados na figura a seguir:

COMPONENTE CURRICULAR: MATEMÁTICA
NOME DA ESCOLA:
ESTUDANTE:
TURMA:
TURNO:
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Vamos supor que cada criança da festa pegue um de cada item. Como existem três tipos de pirulitos e 
quatro tipos de balas, o total de possibilidades é: 3 x 4 = 12. Isso ilustra o chamado princípio fundamen-
tal de contagem, que associa cada “lógica” a um tipo de operação, conforme resumido neste quadro:

TEORIA DOS CONJUNTOS LÓGICA OPERAÇÃO ARITMÉTICA

UNIÃO (∪) OU ADIÇÃO (+)

INTERSEÇÃO (∩) E MULTIPLICAÇÃO (.)

Para que essa tabela se aplique, é necessário que as escolhas sejam independentes umas das outras. 
Podemos representar cada escolha como um conjunto com dois elementos, um pirulito (abreviadamen-
te: PL, PT ou PM) e uma bala (BL, BT, BM ou BC). O conjunto de todas as escolhas possíveis (ou seja, de 
todas as possibilidades) é chamado de espaço amostral é geralmente representado pela letra grega 
maiúscula ômega:

Qual é a chance de uma criança qualquer escolher ambos os doces do mesmo sabor? Um subconjunto 
de um espaço amostral é chamado um evento. O evento descrito é representado por:

A probabilidade de um evento se define como um quociente de possibilidades: a quantidade de casos 
“favoráveis” dividida pela quantidade total de casos. No exemplo:

Você pode observar que a resposta de uma probabilidade pode ser na forma de fração, número decimal 
ou porcentagem. Em situações mais complicadas, é preciso uma maneira sistemática de contar possi-
bilidades. A área da Matemática chamada Análise Combinatória divide essas contagens em três tipos: 
permutação, arranjo ou combinação. Você verá mais detalhes sobre isso nas atividades. Antes, porém, 
recordamos a definição de fatorial de um número natural, indicado por um símbolo de exclamação (!):

0! = 1 3! = 3·2·1 = 6 6! = 6·5·4·3·2·1 = 720

1! = 1 4! = 4·3·2·1 = 24 7! = 7·6·5·4·3·2·1 = 5040

2! = 2·1 = 2 5! = 5·4·3·2·1 = 120 E assim por diante.

12



3

ATIVIDADES

1 - Joana e Kelly foram a uma loja adquirir um notebook para cada uma. Cada máquina admite as 
seguintes opções de configuração:

• Processador: i3, i5 ou i7.
• Memória RAM: 8GB ou 16GB.
• Disco rígido: 256GB, 512GB ou 1TB.
• Tela de 13,3 ou 15,6 polegadas.

Quantas configurações diferentes distintas existem para CADA máquina?

a) 12.
b) 18.
c) 24.
d) 36.

2 - Reconsidere a situação da questão anterior. Joana e Kelly escolheram suas máquinas, pagaram-nas 
e foram para suas casas. Qual é a probabilidade do notebook da Joana ter mais memória, mas um disco 
rígido menor do que o da Kelly? Aproximadamente:

a) 5,6%.
b) 8,3%.
c) 11,1%.
d) 22,2%.

3 - Imagine uma situação de contagem de possibilidades sem repetição e que não envolva questões 
de ordem. A Análise Combinatória denomina isso uma questão de combinação simples. A expressão 
matemática da combinação simples de n elementos tomados k a k é a seguinte:

Isso significa (num contexto em que a ordem não importa), em um conjunto com n elementos, o número 
escolhas possíveis de k elementos, sem repetir. Por exemplo, se uma criança possui sete brinquedos 
diferentes e vai escolher três deles para levar para um passeio, o número de possibilidades é:

Considere a seguinte situação. Numa pequena empresa existem nove funcionários: Ana, a chefe, e 
mais oito subordinados: Bela, Caio, Duda, Elena, Fábio, Gustavo, Heitor e Iara. Ana precisa formar uma 
comissão com no mínimo 4 e no máximo 6 funcionários dentre esses oito. É claro que se trata de um 
problema de combinação. Por exemplo, a comissão formada por Bela, Caio, Duda e Helena é a mesma 
formada por Bela, Caio, Elena e Duda – logo, a ordem não importa. Ana poderá formar quantas comis-
sões diferentes?
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DICA: cada comissão pode ter quatro OU cinco OU seis pessoas (faça a soma dos resultados parciais).

a) 144.
b) 154.
c) 164.
d) 174.

4 - Um exemplo de situação em que a ordem é relevante é a composição de uma senha. Suponhamos 
que Fernanda precisa criar uma senha de seis caracteres alfanuméricos para seu e-mail e que ela 
decida usar três letras e três algarismos, nessa ordem. O pai de Fernanda se chama Marcelo e nasceu 
em 1963. Para facilitar, ela decide usar as letras do nome do pai e os algarismos do ano de nascimento 
do pai. Porém ela decide não repetir letra nem algarismo.

O sistema não distingue letras maiúsculas de minúsculas. Mas é claro que a ordem importa, pois MAR 
196 é uma senha diferente de RAM 196. Esta situação a Análise Combinatória chama de arranjo simples: 
não há repetição, mas a ordem importa. A expressão é a seguinte:

Fernanda deve escolher, sem repetição: três letras de um conjunto de sete letras (MARCELO) e três 
algarismos de um conjunto de quatro algarismos (1963). Quantas senhas distintas ela poderá formar?

a) 214.
b) 540.
c) 840.
d) 5040.

5 - Na Biologia, um heredograma é uma representação de descendência para fins de certas análises 
de hereditariedade. Círculos representam mulheres e quadrados representam homens. Por exemplo:

Suponha que um casal tenha três filhos e que cada filho do casal, por sua vez, tenha dois filhos. 
Considerando-se apenas o sexo e não a ordem dos descendentes de cada casal, responda às ques-
tões a seguir.

a) Quantas possibilidades existem para a prole?
b) Qual a probabilidade de todas as filhas e netas serem mulheres?
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SEMANAS 3 E 4

EIXO TEMÁTICO:

V – Funções elementares e modelagem.

TEMA / TÓPICO(S):

23. Progressão aritmética.

25. Progressão geométrica.

27. Sistema de equações lineares.

HABILIDADE(S )DE:

23.1. Resolver problemas que envolvam a soma dos n primeiros termos de uma progressão aritmética.

25.1. Resolver problemas que envolvam a soma dos n primeiros termos de uma progressão geométrica.

27.2. Resolver um sistema de equações lineares com duas variáveis e interpretar o resultado geometricamente.

27.3. Resolver problemas que envolvam um sistema de equações lineares.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Funções. Matrizes. Determinantes.

TEMAS: Progressão Aritmética. Progressão Geométrica. Sistemas Lineares.

Caro(a) estudante, você vai recordar dois aspectos distintos da Matemática. O primeiro envolve o es-
tudo de progressões, algo bastante intuitivo depois que aprendemos a contar objetos. Você perceberá 
que sequências que envolvem padrões são “previsíveis”. O outro aspecto são os sistemas lineares. Suas 
aplicações estão em toda parte: Química, Física, Engenharias, Ciência da Computação e toda a área da 
Matemática conhecida como Álgebra Linear.

PROGRESSÕES

Uma progressão (ou sucessão ou sequência) é simplesmente um conjunto de números reais “contá-
veis”: o primeiro, o segundo, o terceiro e assim por diante. Pode ser finita ou infinita. Em alguns casos, 
pode ser conveniente indicar o elemento inicial pelo número de ordem “zero” ao invés de “um”.

Uma progressão aritmética (P.A.) é aquela na qual, de um elemento para o próximo, soma-se sempre a 
mesma quantidade. Essa quantidade chama-se razão e denota-se pela letra (r). Por exemplo:

{2, 5, 8, 11, 14, 17, 20, 23, ...}

Uma progressão geométrica (P.G.) é aquela na qual, de um elemento para o próximo, multiplica-se sem-
pre pela mesma quantidade. Essa quantidade também se chama razão, mas, para diferenciar do caso 
anterior, denota-se pela letra (q). Por exemplo:

{3, 6, 12, 24, 48, 96, 192, 384, ...}

Chama-se fórmula do termo geral a expressão que permite calcular um termo sabendo algum termo 
“anterior” e a razão. Também é possível obter fórmulas para a soma dos n primeiros termos. No caso 
da progressão geométrica, é possível até mesmo somar infinitos termos, desde que a razão satisfaz à 
seguinte condição: -1 < q < q. Tudo isso está sumarizado na tabela a seguir.
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É claro que nem toda progressão é uma P.A. ou uma P.G. Provavelmente o contra exemplo mais famoso 
seja a sequência de Fibonacci, mostrada a seguir. Você consegue ver a lógica dela?

0 1 1 2 3 5 8 13 21 34 55 ···

SISTEMAS LINEARES

Neste contexto, o substantivo “sistema” significa um conjunto de equações. O adjetivo “linear” quer di-
zer que as variáveis x, y, x, ... todas estão elevadas à primeira potência. Nas variáveis não podem apare-
cer quadrados, cubos etc. Nem raiz quadrada, raiz cúbica etc. Muito menos trigonometria, logaritmos  
ou outras complicações. Cada variável só pode vir acompanhada de um coeficiente, como:   
e assim por diante. Por exemplo:

Talvez você se recorde dos três métodos básicos de resolução desse sistema: substituição, compara-
ção ou adição. Para sistemas maiores, os métodos são diferentes. É importante observar que um siste-
ma linear tem exatamente zero, uma ou infinitas soluções. Não há outra possibilidade.

ATIVIDADES

1 - Carl Johann Friedrich Gauss (1777–1855), considerado o maior matemático de todos os tempos, com a 
idade de apenas sete anos deduziu a fórmula da soma dos termos de uma P.A. Seu professor havia pedido 
à turma que encontrasse a soma de todos os números naturais de 1 até 100. Quanto Gauss encontrou?

 (Adaptado de: https://pt.wikipedia.org/wiki/Carl_Friedrich_Gauss.)

a) S100 = 5000.
b) S100 = 5050.
c) S100 = 5100.
d) S100 = 5150.
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2 - Uma cultura de bactérias foi iniciada em laboratório às 2h da manhã e a quantidade de bactérias está 
evoluindo de acordo com a tabela a seguir.

Horário Quant. Horário Quant.

02:00 10 09:00 50

03:00 13 10:00 63

04:00 16 11:00 80

05:00 20 12:00 101

06:00 25 13:00 127

07:00 32 14:00 160

08:00 40 15:00 202

Mantido esse padrão, quantas bactérias são esperadas no horário das 20h desse mesmo dia?

a) 610 bactérias.
b) 620 bactérias.
c) 630 bactérias.
d) 640 bactérias.

3 - Uma progressão geométrica contém dez termos. Sabendo que a sua razão vale 3 e que sua soma vale 
14762, qual é o seu primeiro termo?

a) a1 = 0,5.
b) a1 = 1,5.
c) a1 = 2,5.
d) a1 = 3,5.

4 - O balanceamento de reações é um método utilizado em diversas áreas da Química para determinar 
a quantidade de matéria de cada uma das substâncias participantes da reação, bem como estabelecer 
as proporções existentes entre os componentes. A lei de conservação das massas, proposta pelo 
químico francês Antoine Lavoisier, é o fundamento por trás do balanceamento das equações químicas. 
Durante uma reação química, os átomos participantes não são criados nem destruídos, eles apenas 
sofrem um rearranjo quando passam de reagentes para produtos. Existem três métodos principais de 
balanceamento: por tentativa, por oxirredução (NOx) ou pelo método algébrico.

O método algébrico recai em um sistema linear. Por exemplo, suponhamos que seja necessário balan-
cear a seguinte equação química:

KMnO4 + HCl → KCl + MnCl2 + Cl2 + H2O

Introduzimos os coeficientes como incógnitas:

a·KMnO4 + b·HCl → x·KCl + y·MnCl2 + z·Cl2 + w·H2O
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Os menores números inteiros positivos que balanceiam uma dada equação são chamados de coeficien-
tes estequiométricos. De acordo com a lei de conservação das massas, analisando respectivamente a 
conservação da massa do potássio, manganês, oxigênio, hidrogênio e cloro, obtemos o seguinte siste-
ma linear:

Como existem seis incógnitas e apenas cinco equações, somos obrigados a “chutar” um valor inteiro 
positivo para uma das incógnitas e, a partir dessa escolha inicial, determinar os valores das outras.

(Adaptado de: https://brasilescola.uol.com.br/quimica/balanceamento-equacoes.htm.)

Complete a tabela a seguir com os respectivos coeficientes estequiométricos:

a b x y z w

2

5 - Considere o seguinte sistema linear:

a) Resolva o sistema pelo método da substituição.
b) Resolva o sistema pelo método da comparação.
c) Resolva o sistema pelo método da adição.
d) Qual método você achou mais confortável?
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SEMANAS 5 E 6

EIXO TEMÁTICO:

VI – Geometria e medidas.

TEMA / TÓPICO(S):

28. Trigonometria no círculo e funções trigonométricas.

HABILIDADE(S)DE:

28.2. Resolver problemas utilizando a relação entre radianos e graus.

28.3. Reconhecer no círculo trigonométrico a variação de sinais, crescimento e decrescimento das funções 
seno e cosseno.

28.4. Identificar no círculo trigonométrico o período das funções seno e cosseno.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Geometria plana.

TEMAS: Trigonometria no círculo e funções trigonométricas.

Caro(a) estudante, você vai trabalhar com trigonometria, uma área da Matemática que surgiu há milha-
res de anos, por motivos práticos, e cuja teoria se desenvolveu a ponto de ser aplicada desde situações 
básicas até nas Engenharias, na Matemática avançada e mesmo na navegação de navios e aviões. Con-
siderada como uma parte da Geometria, ela é um grande facilitador, possibilitando expressões mais 
concisas e cálculos mais rápidos.

Trigonometria significa “medidas no triângulo”. Ela nasceu no triângulo retângulo, como uma forma de 
expressar as razões entre os lados, conforme mostra a figura a seguir.

Entretanto, depois a trigonometria foi expandida, incluindo ângulos quaisquer. Vamos considerar um 
círculo de raio unitário, chamado ciclo trigonométrico. As relações trigonométricas se definem como 
mostrado na figura a seguir, levando em consideração o sinal. No exemplo: sen x > 0; cos x < 0; tg x < 0.

Observe que podemos pensar no “ângulo x” ou no “arco x”, indiferentemente. Aparece em destaque, à 
direita da figura, a relação trigonométrica fundamental, deduzida a partir do teorema de Pitágoras.
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Com a generalização de xx para valores quaisquer, vieram naturalmente as funções trigonométricas. Os 
gráficos das três funções trigonométricas básicas são mostrados na figura seguinte.

Por fim, vamos recordar as três unidades comuns para medidas de ângulos: grau – radiano – grau.  
A tabela abaixo mostra as equivalências (para converter, basta fazer uma regra de três simples).  
Para aplicações “sérias”, como na Matemática superior, nas Engenharias etc. a unidade padrão é o ra-
diano, que não por acaso é a unidade do Sistema Internacional de Unidades.

Graus Radianos Grados

360° 2 π 400gr

180° π 200gr

90° π/2 100gr
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ATIVIDADES

1 - Por favor, faça a seguinte experiência. Num papel, desenhe um círculo e marque seu centro (Passo 
1 na figura a seguir). Pegue um pedaço de barbante e com ele ligue o centro a um ponto da periferia; 
corte o barbante com a medida do raio do círculo (Passo 2). Coloque o barbante encurvado exatamente 
sobre um pedaço do círculo (Passo 3). Finalmente, desenhe os segmentos que ligam cada extremidade 
do barbante ao centro (Passo 4).

O ângulo central que você está vendo é igual a 1 radiano. Qual é, aproximadamente, sua medida em graus?

a) 57°.
b) 60°.
c) 63°.
d) 66°.

2 - Por favor, pegue uma calculadora, normal ou de celular. Configure-a para radianos (isso é fundamental 
para que o restante funcione). Escolha um valor qualquer e calcule o seu cosseno. Depois, calcule o 
cosseno do resultado. Em seguida, calcule novamente o cosseno do resultado. Continue dessa maneira, 
muitas vezes. Aos poucos, você verá que o visor vai se “estabilizar” em um determinado valor.

Esse valor é chamado de atrator da função cosseno. Na figura a seguir, apresenta-se um trecho do 
gráfico da função cosseno (que é estritamente decrescente nesse trecho). Você pode ver uma “espiral 
retangular” que vai se espremendo em torno de um ponto. A seta grande indica, no eixo das abscissas, o 
valor que vai aparecer na sua calculadora após a estabilização total. Esse tipo de fenômeno faz parte da 
teoria do caos, estudada em uma área da Matemática avançada conhecida como Sistemas Dinâmicos.
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Aproximadamente em qual valor a sua calculadora estabilizou?

a) 0,739085999.
b) 0,739085715.
c) 0,739085377.
d) 0,739085133.

3 - Quando um ângulo aumenta de 20° para 80°, o que acontece?

a) O seu seno é positivo e aumenta, ficando quatro vezes maior.
b) O seu seno é positivo e aumenta, mas não fica quatro vezes maior.
c) O seu cosseno é positivo e aumenta, ficando quatro vezes maior.
d) O seu cosseno é positivo e aumenta, mas não fica quatro vezes maior.
e) A sua tangente é positiva e aumenta, ficando quatro vezes maior.

4 - Como se chama uma função não constante cujos valores “se repetem” a intervalos regulares?

a) Afim.
b) Limitada.
c) Periódica.
d) Real.

5 - Na Física, uma senóide é uma função cujo formato genérico é mostrado na tabela abaixo, à esquerda. 
No lado direito da tabela, temos um exemplo.

Senóide genérica Exemplo

|A| = amplitude Amplitude = |–4| = 4

|B| = período

C = deslocamento horizontal Deslocamento horizontal = –3

D = deslocamento vertical Deslocamento vertical = 1

Qual é o período da função dada como exemplo?

a) |B| = 0.
b) |B| = 1.
c) |B| = π.
d) |B| = 2π.
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SEMANAS 7 E 8

EIXO TEMÁTICO:

VI – Geometria e medidas.

TEMA / TÓPICO(S):

30. Prismas e cilindros.

31. Pirâmides e cones.

33. Planificações de figuras tridimensionais.

HABILIDADE(S)DE:

30.1. Identificar os vértices, as arestas e as faces de um prisma.

30.2. Resolver problemas que envolvam o cálculo da diagonal de um paralelepípedo retângulo.

31.1. Identificar os elementos de uma pirâmide e de um cone.

33.1. Reconhecer a planificação de figuras tridimensionais usuais: cubo, paralelepípedo retangular, prismas 
retos, pirâmide, cilindro e cone.

CONTEÚDOS RELACIONADOS: 

Geometria plana. Trigonometria.

TEMA: Geometria Espacial.

Caro(a) estudante, você vai se envolver com sólidos tridimensionais. Essas figuras estão muito mais 
presentes na sua vida do que você pensa, não apenas em alguns objetos do seu dia a dia. Por exemplo, 
todas as moléculas apresentam seus átomos distribuídos em alguma geometria tridimensional. Outro 
exemplo: a “renderização” das imagens de um videogame envolve muitos algoritmos matemático-com-
putacionais, notadamente a projeção bidimensional (na tela do seu console) de mundos virtuais tridi-
mensionais. Até a Biologia nos ensina que as imagens que a retina produz em 2-D são interpretadas 
pela mente humana em 3-D.

Para começar, vamos mostrar uma imagem para recordar os formatos de alguns sólidos básicos.

A esfera não será estudada aqui. Quanto aos outros:

• Prisma: duas bases paralelas. Cada base é um polígono.
• Cilindro: duas bases paralelas. Cada base é um círculo.
• Pirâmide: uma base e um vértice. A base é um polígono.
• Cone: uma base e um vértice. A base é um círculo.

Cada um deles pode ser:

• reto, se a parte lateral for perpendicular ao plano da base;
• oblíquo, se a parte lateral não for perpendicular ao plano da base.
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O prisma ou a pirâmide pode ser regular, conforme o(s) polígono(s) da(s) base(s).

As principais questões envolvendo esses sólidos envolvem, por exemplo: área, volume, “cortes” e pla-
nificação. Por isso é importante ter a Geometria Plana como base para a Geometria Espacial, pois a 
segunda depende da primeira. Os conceitos de áreas e volumes estão resumidos na tabela a seguir.

Área Total

Volume

Planificação é a figura plana capaz de ser usada para se “construir” a respectiva figura espacial. 
Como exemplo, a figura a seguir mostra um cubo e sua planificação.

Você já parou pra pensar que não existe planificação da esfera? Por que será? 
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ATIVIDADES

1 - O sólido ABCDEFGHI a seguir possui quantos vértices, quantas arestas e quantas faces?

a) 9 vértices, 16 arestas e 8 faces.
b) 9 vértices, 15 arestas e 8 faces.
c) 9 vértices, 15 arestas e 7 faces.
d) 9 vértices, 16 arestas e 7 faces.

2 - Um paralelepípedo reto retângulo possui quatro diagonais principais que se encontram no centro do 
sólido. Cada uma delas liga um vértice ao vértice “tridimensionalmente oposto”. Veja esta figura:

Se o sólido possui comprimento (aa), largura (bb) e altura (cc), então cada diagonal principal tem medida  
dada por: . Dados a = 12cm, b = 15cm e c = 16cm, então D = ?

a) D = 20cm.
b) D = 22cm.
c) D = 25cm.
d) D = 28cm.
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3 - Em um laboratório de Matemática, há um cone de acrílico (aberto na base) e um cilindro de acrílico 
(aberto em uma das bases). Ambos têm o mesmo raio da base e a mesma altura. A professora vira o 
cone com a base para cima, enche-o totalmente de água e joga o líquido no cilindro. Quantas vezes ela 
precisa fazer isso para encher o cilindro completamente?

a) 2 vezes.
b) 3 vezes.
c) 4 vezes.
d) 6 vezes.

4 - A geometria molecular da molécula de metano (CH4) apresenta-se no formato de um tetraedro 
regular, estando o átomo de carbono no centro e os átomos de hidrogênio nos quatro vértices (veja a 
figura a seguir). Na Química estuda-se que o ângulo H–C–H tem valor aproximado θ ≈ 109°28", valor esse 
que pode ser obtido por meios puramente matemáticos. O valor exato é tal que cos θ = -1/3.

Suponhamos que o comprimento C da ligação C–H seja igual a 1 angstrom = 0,0000000001 m. O lado do 
tetraedro pode ser obtido pela lei dos cossenos: L2 = C2 + C2 - 2 . C . C . cos θ. Quanto mede esse lado, 
aproximadamente?

a) L = 1,233 angstrom.
b) L = 1,433 angstrom.
c) L = 1,633 angstrom.
d) L = 1,833 angstrom.

5 - Os mapas da Terra são projeções do planeta (considerado esférico) sobre uma superfície. Um tipo de 
mapa muito usado é através da projeção de Mercator, que projeta a Terra sobre um cilindro tangente à 
esfera e depois “abre” esse cilindro no formato de uma folha plana, como sugere esta figura:

Considere que o raio da base do cilindro é igual ao raio da Terra e que a altura do cilindro é igual ao 
diâmetro da Terra. A área lateral de um cilindro de raio R e altura h é dada por: ALC = 2πRh. A área da su-
perfície esférica de raio R é dada por: ASE = 4πRh2. Então qual é a razão entre a área lateral do cilindro e 
a área da superfície esférica?

a) 
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b) 

c) 

d) 
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