
 
 
1. (Enem PPL 2015)  O banheiro de uma escola 

pública, com paredes e piso em formato retangular, 
medindo 5 metros de largura, 4 metros de 
comprimento e 3 metros de altura, precisa de 
revestimento no piso e nas paredes internas, 
excluindo a área da porta, que mede 1 metro de 
largura por 2 metros de altura. Após uma tomada 
de preços com cinco fornecedores, foram 
verificadas as seguintes combinações de azulejos 
para as paredes e de lajotas para o piso, com os 
preços dados em reais por metro quadrado, 
conforme a tabela. 

Fornecedor Azulejo 2( $ )R m  Lajota 2( $ )R m  

A 31,00 31,00 

B 33,00 30,00 

C 29,00 39,00 

D 30,00 33,00 

E 40,00 29,00 

Desejando-se efetuar a menor despesa total, 
deverá ser escolhido o fornecedor  
a) A.    
b) B.    
c) C.    
d) D.    
e) E.    
   
 
 
2. (Enem PPL 2015)  A figura é uma representação 

simplificada do carrossel de um parque de 
diversões, visto de cima. Nessa representação, os 
cavalos estão identificados pelos pontos escuros, e 
ocupam circunferências de raios 3 m  e 4 m,  

respectivamente, ambas centradas no ponto O.  

Em cada sessão de funcionamento, o carrossel 
efetua 10 voltas. 
 

 
 
 
Quantos metros uma criança sentada no cavalo 1C  

percorrerá a mais do que uma criança no cavalo 

2C ,  em uma sessão? Use 3,0 como aproximação 

para .π   

a) 55,5    
b) 60,0    
c) 175,5    
d) 235,5    
e) 240,0    
   

3. (Enem PPL 2015)  O prefeito de uma cidade 

deseja promover uma festa popular no parque 
municipal para comemorar o aniversário de 
fundação do município. Sabe-se que esse parque 
possui formato retangular, com 120 m  de 

comprimento por 150 m  de largura. Além disso, 

para segurança das pessoas presentes no local, a 
polícia recomenda que a densidade média, num 
evento dessa natureza, não supere quatro pessoas 
por metro quadrado. 
Seguindo as recomendações de segurança 
estabelecidas pela polícia, qual é o número 
máximo de pessoas que poderão estar presentes 
na festa?  
a) 1 000    
b) 4 500    
c) 18 000    
d) 72 000    
e) 120 000    
   
 
 
 
4. (Enem PPL 2014)  Um construtor precisa 

revestir o piso de uma sala retangular. Para essa 
tarefa, ele dispõe de dois tipos de cerâmicas: 
 
I. cerâmica em forma de quadrado de lado 20 cm,  

que custa R$ 8,00  por unidade; 

II. cerâmica em forma de triângulo retângulo 
isósceles de catetos com 20 cm,  que custa 

R$ 6,00  por unidade. 

A sala tem largura de 5 m  e comprimento de 6 m.  

O construtor deseja gastar a menor quantia 
possível com a compra de cerâmica. Sejam x  o 
número de peças de cerâmica de forma quadrada 
e y  o número de peças de cerâmica de forma 

triangular. 
 
Isso significa, então, encontrar valores para x  e y  

tais que 0,04x 0,02y 30   e que tomem o menor 

possível valor de  
a) 8x + 6y    
b) 6x + 8y    
c) 0,32x + 0,12y    
d) 0,32x + 0,02y    
e) 0,04x + 0,12y    
   
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
5. (Enem PPL 2014)  Um artista deseja pintar em 

um quadro uma figura na forma de triângulo 
equilátero ABC  de lado 1 metro. Com o objetivo de 

dar um efeito diferente em sua obra, o artista traça 
segmentos que unem os pontos médios D, E  e F  

dos lados BC, AC  e AB,  respectivamente, 

colorindo um dos quatro triângulos menores, como 
mostra a figura. 
 

 
 
Qual é a medida da área pintada, em metros 
quadrados, do triângulo DEF?   

a) 
1

16
    

b) 
3

16
    

c) 
1

8
    

d) 
3

8
    

e) 
3

4
    

   
 
 
 
 
 
 
6. (Enem PPL 2014)  Um homem, determinado a 

melhorar sua saúde, resolveu andar diariamente 
numa praça circular que há em frente à sua casa. 
Todos os dias ele dá exatamente 15  voltas em 

torno da praça, que tem 50 m  de raio. 

Use 3  como aproximação para .π  

Qual é a distância percorrida por esse homem em 
sua caminhada diária?  
a) 0,30 km    
b) 0,75 km    
c) 1,50 km    
d) 2,25 km    
e) 4,50 km    
   
 
 
 
 
 
 

 
7. (Enem PPL 2013)  O proprietário de um terreno 

retangular medindo 10 m por 31,5 m deseja 
instalar lâmpadas nos pontos C e D, conforme 
ilustrado na figura: 
 

 
 
Cada lâmpada ilumina uma região circular de 5 m 
de raio. Os segmentos AC e BD medem 2,5 m. O 

valor em m2 mais aproximado da área do terreno 

iluminada pelas lâmpadas é: (Aproxime 3  para 

1,7 e π  para 3.)  

a) 30.    
b) 34.    
c) 50.    
d) 61.    
e) 69.    
   
 
 
8. (Enem PPL 2013)  Em uma casa, há um espaço 

retangular medindo 4 m por 6 m, onde se pretende 
colocar um piso de cerâmica resistente e de bom 
preço. Em uma loja especializada, há cinco 
possibilidades de pisos que atendem às 
especificações desejadas, apresentadas no 
quadro: 
 

Tipo do 
piso 

Forma 
Preço do 
piso 
(em reais) 

I 
Quadrado de lado 
medindo 20 cm 

15,00 

II 
Retângulo medindo 30 
cm por 20 cm 

20,00 

III 
Quadrado de lado 
medindo 25 cm 

25,00 

IV 
Retângulo medindo 16 
cm por 25 cm 

20,00 

V 
Quadrado de lado 
medindo 40 cm 

60,00 

 
Levando-se em consideração que não há perda de 
material, dentre os pisos apresentados, aquele que 
implicará o menor custo para a colocação no 
referido espaço é o piso  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    
   
 



 
 
 
 
9. (Enem PPL 2012)  Em uma das paredes de um 
depósito existem compartimentos de mesmo 
tamanho para armazenamento de caixas de 
dimensões frontais a e b. A terceira dimensão da 
caixa coincide com a profundidade de cada um dos 
compartimentos. Inicialmente as caixas são 
arrumadas, em cada um deles, como representado 
na Figura 1. A fim de aproveitar melhor o espaço, 
uma nova proposta de disposição das caixas foi 
idealizada e está indicada na Figura 2. Essa nova 
proposta possibilitaria o aumento do número de 
caixas armazenadas de 10 para 12 e a eliminação 
de folgas. 
 

 
É possível ocorrer a troca de arrumação segundo a 
nova proposta?   
a) Não, porque a segunda proposta deixa uma 

folga de 4 cm na altura do compartimento, que é 
de 12 cm, o que permitiria colocar um número 
maior de caixas.     

b) Não, porque, para aceitar a segunda proposta, 
seria necessário praticamente dobrar a altura e 
reduzir à metade a largura do compartimento.     

c) Sim, porque a nova disposição das caixas ficaria 
acomodada perfeitamente no compartimento de 
20 cm de altura por 27 cm de largura.     

d) Sim, pois efetivamente aumentaria o número de 
caixas e reduziria o número de folgas para 
apenas uma de 2 cm na largura do 
compartimento.     

e) Sim, porque a nova disposição de caixas ficaria 
acomodada perfeitamente no compartimento de 
32 cm de altura por 45 cm de largura.    

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
10. (Enem PPL 2012)  Durante seu treinamento, 
um atleta percorre metade de uma pista circular de 
raio R, conforme figura a seguir. A sua largada foi 
dada na posição representada pela letra L, a 
chegada está representada pela letra C e a letra A 
representa o atleta. O segmento LC é um diâmetro 
da circunferência e o centro da circunferência está 
representado pela letra F. 
Sabemos que, em qualquer posição que o atleta 
esteja na pista, os segmentos LA e AC são 
perpendiculares. Seja θ  o ângulo que o segmento 

AF faz com segmento FC.  
 

 
 
Quantos graus mede o ângulo θ  quando o 

segmento AC medir R durante a corrida?  
a) 15 graus     
b) 30 graus    
c) 60 graus     
d) 90 graus     
e) 120 graus    
  
11. (Enem PPL 2012)  Vitor deseja revestir uma 
sala retangular de dimensões 3m 4m,  usando um 

tipo de peça de cerâmica. Em uma pesquisa inicial, 
ele selecionou cinco tipos de peças disponíveis, 
nos seguintes formatos e dimensões: 
 
- Tipo I: quadrados, com 0,5 m de lado. 
- Tipo II: triângulos equiláteros, com 0,5 m de lado. 
- Tipo III: retângulos, com dimensões 0,5m 0,6m.  

- Tipo IV: triângulos retângulos isósceles, cujos 
catetos medem 0,5 m. 
- Tipo V: quadrados, com 0,6 m de lado. 
 
Analisando a pesquisa, o mestre de obras 
recomendou que Vítor escolhesse um tipo de piso 
que possibilitasse a utilização do menor número de 
peças e não acarretasse sobreposições ou cortes 
nas cerâmicas. 
Qual o tipo de piso o mestre de obras recomendou 
que fosse comprado?  
a) Tipo l.     
b) Tipo II.     
c) Tipo III.     
d) Tipo IV.     
e) Tipo V.    



 
12. (Enem cancelado 2009)  Um fazendeiro doa, 
como incentivo, uma área retangular de sua 
fazenda para seu filho, que está indicada na figura 
como 100% cultivada. De acordo com as leis, 
deve-se ter uma reserva legal de 20% de sua área 
total. Assim, o pai resolve doar mais uma parte 
para compor a reserva para o filho, conforme a 
figura. 
 

 
 
De acordo com a figura anterior, o novo terreno do 
filho cumpre a lei, após acrescentar uma faixa de 
largura x metros contornando o terreno cultivado, 
que se destinará à reserva legal (filho). O dobro da 
largura x da faixa é  
 
 
a) 10%(a + b)2     
b) 10%(a . b)2     

c) a b − (a + b)     

d)    
2

a b ab a b         

e)    
2

a b ab a b        

   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

13. (Enem cancelado 2009)  Uma fotografia tirada 
em uma câmera digital é formada por um grande 
número de pontos, denominados pixels. 
Comercialmente, a resolução de uma câmera 
digital é especificada indicando os milhões de 
pixels, ou seja, os megapixels de que são 
constituídas as suas fotos. 
Ao se imprimir uma foto digital em papel 
fotográfico, esses pontos devem ser pequenos 
para que não sejam distinguíveis a olho nu. A 
resolução de uma impressora é indicada pelo 
termo dpi (dot per inch), que é a quantidade de 

pontos que serão impressos em uma linha com 
uma polegada de comprimento. Uma foto impressa 
com 300 dpi, que corresponde a cerca de 120 
pontos por centímetro, terá boa qualidade visual, já 
que os pontos serão tão pequenos, que o olho não 
será capaz de vê-los separados e passará a ver 
um padrão contínuo. 
Para se imprimir uma foto retangular de 15 cm por 
20 cm, com resolução de pelo menos 300 dpi, qual 
é o valor aproximado de megapixels que a foto 
terá?  
a) 1,00 megapixel.     
b) 2,52 megapixels.     
c) 2,70 megapixels.    
d) 3,15 megapixels.    
e) 4,32 megapixels.    
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Gabarito:   
1: [D] 2: [B] 3: [D] 4: [A] 5: [B] 6: [E] 7: [D]
 8: [B] 9: [E] 10: [C]    11: [C]    12: [D]    
13: [E] 


