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1. (Enem 2015) Uma empresa de telefonia celular possui duas antenas que serão substituídas
por uma nova, mais potente. As áreas de cobertura das antenas que serão substituídas são
círculos de raio 2 km, cujas circunferências se tangenciam no ponto O, como mostra a figura.

O ponto O indica a posição da nova antena, e sua região de cobertura será um círculo cuja
circunferência tangenciará externamente as circunferências das áreas de cobertura menores.
Com a instalação da nova antena, a medida da área de cobertura, em quilômetros quadrados, foi
ampliada em
a) 8π.
b) 12π.
c) 16π.
d) 32π.
e) 64π.
2. (Enem 2015) O Esquema I mostra a configuração de uma quadra de basquete. Os trapézios
em cinza, chamados de garrafões, correspondem a áreas restritivas.

Visando atender as orientações do Comitê Central da Federação Internacional de Basquete (Fiba)
em 2010, que unificou as marcações das diversas ligas, foi prevista uma modificação nos
garrafões das quadras, que passariam a ser retângulos, como mostra o Esquema II.

Após executadas as modificações previstas, houve uma alteração na área ocupada por cada
garrafão, que corresponde a um(a)
a) aumento de 5.800 cm2 .
b) aumento de 75.400 cm2 .
c) aumento de 214.600 cm2.
d) diminuição de 63.800 cm2 .
e) diminuição de 272.600 cm2.
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3. (Enem 2015) O proprietário de um parque aquático deseja construir uma piscina em suas
dependências. A figura representa a vista superior dessa piscina, que é formada por três setores
circulares idênticos, com ângulo central igual a 60. O raio R deve ser um número natural.

O parque aquático já conta com uma piscina em formato retangular com dimensões 50 m  24 m.
O proprietário quer que a área ocupada pela nova piscina seja menor que a ocupada pela piscina
já existente.
Considere 3,0 como aproximação para π.
O maior valor possível para R, em metros, deverá ser
a) 16.
b) 28.
c) 29.
d) 31.
e) 49.
4. (Enem 2015) Para uma alimentação saudável, recomenda-se ingerir, em relação ao total de
calorias diárias, 60% de carboidratos, 10% de proteínas e 30% de gorduras. Uma nutricionista,
para melhorar a visualização dessas porcentagens, quer dispor esses dados em um polígono. Ela
pode fazer isso em um triângulo equilátero, um losango, um pentágono regular, um hexágono
regular ou um octógono regular, desde que o polígono seja dividido em regiões cujas áreas sejam
proporcionais às porcentagens mencionadas. Ela desenhou as seguintes figuras:

Entre esses polígonos, o único que satisfaz as condições necessárias para representar a ingestão
correta de diferentes tipos de alimentos é o
a) triângulo.
b) losango.
c) pentágono.
d) hexágono.
e) octógono.
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5. (Enem 2014) Diariamente, uma residência consome 20.160Wh. Essa residência possui 100
células solares retangulares (dispositivos capazes de converter a luz solar em energia elétrica) de
dimensões 6cm  8cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24Wh por centímetro
de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma
quantidade de energia que sua casa consome.
Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo?
a) Retirar 16 células.
b) Retirar 40 células.
c) Acrescentar 5 células.
d) Acrescentar 20 células.
e) Acrescentar 40 células.
6. (Enem 2013) Uma fábrica de fórmicas produz placas quadradas de lados de medida igual a y
centímetros. Essas placas são vendidas em caixas com N unidades e, na caixa, é especificada a
área máxima S que pode ser coberta pelas N placas.
Devido a uma demanda do mercado por placas maiores, a fábrica triplicou a medida dos lados de
suas placas e conseguiu reuni-las em uma nova caixa, de tal forma que a área coberta S não
fosse alterada.
A quantidade X, de placas do novo modelo, em cada nova caixa será igual a:
a)
b)
c)
d)
e)

N
9
N
6
N
3
3N
9N

7. (Enem 2013) Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio externo 30 cm, são soldados
entre si e colocados dentro de um cano de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil
manutenção, é necessário haver uma distância de 10cm entre os canos soldados e o cano de raio
maior. Essa distância é garantida por um espaçador de metal, conforme a figura:

Utilize 1,7 como aproximação para

3.

O valor de R, em centímetros, é igual a
a) 64,0.
b) 65,5.
c) 74,0.
d) 81,0.
e) 91,0.
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8. (Enem 2013) Um restaurante utiliza, para servir bebidas, bandejas com base quadradas.
Todos os copos desse restaurante têm o formato representado na figura:

7
5

Considere que AC  BD e que

é a medida de um dos lados da base da bandeja.

Qual deve ser o menor valor da razão

BD

para que uma bandeja tenha capacidade de portar

exatamente quatro copos de uma só vez?
a) 2
14
5
c) 4
24
d)
5
28
e)
5

b)

9. (Enem 2012) Para decorar a fachada de um edifício, um arquiteto projetou a colocação de
vitrais compostos de quadrados de lado medindo 1 m, conforme a figura a seguir.

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos médios dos lados do quadrado e os segmentos AP
e QC medem 1/4 da medida do lado do quadrado. Para confeccionar um vitral, são usados dois
tipos de materiais: um para a parte sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m 2, e outro para a
parte mais clara (regiões ABPDA e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m2.
De acordo com esses dados, qual é o custo dos materiais usados na fabricação de um vitral?
a) R$ 22,50
b) R$ 35,00
c) R$ 40,00
d) R$ 42,50
e) R$ 45,00
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10. (Enem 2012) Jorge quer instalar aquecedores no seu salão de beleza para melhorar o
conforto dos seus clientes no inverno. Ele estuda a compra de unidades de dois tipos de
aquecedores: modelo A, que consome 600 g/h (gramas por hora) de gás propano e cobre 35 m 2
de área, ou modelo B, que consome 750 g/h de gás propano e cobre 45 m2 de área. O fabricante
indica que o aquecedor deve ser instalado em um ambiente com área menor do que a da sua
cobertura. Jorge vai instalar uma unidade por ambiente e quer gastar o mínimo possível com gás.
A área do salão que deve ser climatizada encontra-se na planta seguinte (ambientes
representados por três retângulos é um trapézio).

Avaliando-se todas as informações, serão necessários
a) quatro unidades do tipo A e nenhuma unidade do tipo B.
b) três unidades do tipo A e uma unidade do tipo B.
c) duas unidades do tipo A e duas unidades do tipo B.
d) uma unidade do tipo A e três unidades do tipo B.
e) nenhuma unidade do tipo A e quatro unidades do tipo B.
11. (Enem 2012) Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas sejam expostas sobre
plataformas giratórias. Uma medida de segurança é que a base da escultura esteja integralmente
apoiada sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento adequado, no caso de uma
base quadrada que será fixada sobre uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve
estimar a medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida L do lado da base
da estatua.
Qual relação entre R e L o auxiliar técnico deverá apresentar de modo que a exigência de
segurança seja cumprida?
a) R  L/ 2
b) R  2L/π
c) R  L/ π
d) R  L/2
e) R  L/ 2 2





12. (Enem 2011) Em uma certa cidade, os moradores de um bairro carente de espaços de lazer
reinvidicam à prefeitura municipal a construção de uma praça. A prefeitura concorda com a
solicitação e afirma que irá construí-la em formato retangular devido às características técnicas do
terreno. Restrições de natureza orçamentária impõem que sejam gastos, no máximo, 180 m de
tela para cercar a praça. A prefeitura apresenta aos moradores desse bairro as medidas dos
terrenos disponíveis para a construção da praça:
Terreno 1: 55 m por 45 m
Terreno 2: 55 m por 55 m
Terreno 3: 60 m por 30 m
Terreno 4: 70 m por 20 m
Terreno 5: 95 m por 85 m
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Para optar pelo terreno de maior área, que atenda às restrições impostas pela prefeitura, os
moradores deverão escolher o terreno
a) 01.
b) 02.
c) 3.
d) 4.
e) 5.
13. (Enem 2011)

O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações, em torno de seu centro, de
a) 45°.
b) 60°.
c) 90°.
d) 120°.
e) 180°.
14. (Enem 2010) Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores
realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve
começar ou se erguer. Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi
possível perceber que, das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e
as outras três eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto na
figura, em que as estacas foram indicadas por letras.

A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto.
Nessas condições, a área a ser calcada corresponde
a) a mesma área do triângulo AMC.
b) a mesma área do triângulo BNC.
c) a metade da área formada pelo triângulo ABC.
d) ao dobro da área do triângulo MNC.
e) ao triplo da área do triângulo MNC.
15. (Enem 2010) A loja Telas & Molduras cobra 20 reais por metro quadrado de tela, 15 reais por
metro linear de moldura, mais uma taxa fixa de entrega de 10 reais.
Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras a essa loja, suficientes para 8 quadros
retangulares (25 cm x 50 cm). Em seguida, fez uma segunda encomenda, mas agora para 8
quadros retangulares (50 cm x 100 cm).
O valor da segunda encomenda será
a) o dobro do valor da primeira encomenda, porque a altura e a largura dos quadros dobraram.
b) maior do que o valor da primeira encomenda, mas não o dobro.
c) a metade do valor da primeira encomenda, porque a altura e a largura dos quadros dobraram.
d) menor do que o valor da primeira encomenda, mas não a metade.
e) igual ao valor da primeira encomenda, porque o custo de entrega será o mesmo.
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16. (Enem 2009) A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma altura de 2,2
metros. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se deslocou 3,2 metros e alcançou
uma altura de 0,8 metro.
A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto mais alto da
rampa é
a) 1,16 metros.
b) 3,0 metros.
c) 5,4 metros.
d) 5,6 metros.
e) 7,04 metros.
17. (Enem 2009) O governo cedeu terrenos para que famílias construíssem suas residências com
a condição de que no mínimo 94% da área do terreno fosse mantida como área de preservação
BC
ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD, em que AB =
, Antônio demarcou uma área
2
quadrada no vértice A, para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, no qual
AB
AE =
é lado do quadrado.
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Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o limite determinado pela condição
se ele
a) duplicasse a medida do lado do quadrado.
b) triplicasse a medida do lado do quadrado.
c) triplicasse a área do quadrado.
d) ampliasse a medida do lado do quadrado em 4%.
e) ampliasse a área do quadrado em 4%.
18. (Enem 2008) O tangram é um jogo oriental antigo, uma espécie de quebra-cabeça, constituído
de sete peças: 5 triângulos retângulos e isósceles, 1 paralelogramo e 1 quadrado. Essas peças
são obtidas recortando-se um quadrado de acordo com o esquema da figura 1. Utilizando-se todas
as sete peças, é possível representar uma grande diversidade de formas, como as exemplificadas
nas figuras 2 e 3.

Se o lado AB do hexágono mostrado na figura 2 mede 2cm, então a área da figura 3, que
representa uma "casinha", é igual a
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a)
b)
c)
d)
e)

4cm2 .
8cm2 .
12cm2 .
14cm2 .
16cm2 .

19. (Enem 2006)

Na figura acima, que representa o projeto de uma escada com 5 degraus de mesma altura, o
comprimento total do corrimão é igual a
a) 1,8 m.
b) 1,9 m.
c) 2,0 m.
d) 2,1m.
e) 2,2 m.
20. (Enem 2005) Quatro estações distribuidoras de energia A, B, C e D estão dispostas como
vértices de um quadrado de 40km de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao
mesmo tempo equidistante das estações A e B e da estrada (reta) que liga as estações C e D. A
nova estação deve ser localizada
a) no centro do quadrado.
b) na perpendicular à estrada que liga C e D passando por seu ponto médio, a 15km dessa
estrada.
c) na perpendicular à estrada que liga C e D passando por seu ponto médio, a 25km dessa
estrada.
d) no vértice de um triângulo equilátero de base AB, oposto a essa base.
e) no ponto médio da estrada que liga as estações A e B.

GABARITO:
1. A 2. A 3. B 4. C 5. A 6. A 7. C 8. D
14. E 15. B 16. D 17. C 18. B 19. D 20. C

9. B

10. C 11. A 12. C 13. D
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