
ENSINO MÉDIO – 1º Anos – Turmas: A,B e C. 

 

Tarefa Matemática Frente 1 e 2 

 

Instruções: 

- Fazer todos os exercícios das atividades propostas do Livro 1, aulas 1, 2, 3 e 4- Frente 1 e 2. 

(Quem ainda estiver sem acesso ao portal, por favor passar os desenvolvimentos das respostas 
em folhas para ser entregue); 

- Estou enviando duas listas de exercício que devem ser entregues (Somente 
desenvolvimento).  

 

Qualquer dúvida podem entrar em contato comigo! 
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LISTA I – MATEMÁTICA 

1. (ifpe 2012)  Júlia começou a estudar Geometria na 
sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo 
professor de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O 
enunciado era: “As retas r e s são paralelas; as retas u e 
t, duas transversais. Encontre o valor do ângulo x na 
figura abaixo”. Portanto, o valor de x é: 
 

 
 
a) 120º   b) 125º  c) 130º  d) 135º e) 140º    
  
2. (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.    
  

3. (G1 - ifsp 2016)  Ana estava participando de uma 
gincana na escola em que 
estuda e uma das 
questões que ela tinha de 
responder era “quanto vale 
a soma das medidas dos 
ângulos internos do 
polígono regular da 
figura?”  
Para responder a essa 
pergunta, ela lembrou que 
seu professor ensinou que 

a soma das medidas dos ângulos internos de um 
triângulo é igual a 180º, e que todo polígono pode ser 
decomposto em um número mínimo de triângulos. 
Sendo assim, Ana respondeu corretamente à pergunta 
dizendo:  

a) 720°    b) 900°   c) 540°    d) 1.080°   e) 630°     
  
4. (Enem PPL 2016)  Um gesseiro que trabalhava na 
reforma de uma casa lidava com placas de gesso com 
formato de pentágono regular quando percebeu que 
uma peça estava quebrada, faltando uma parte 

triangular, conforme 
mostra a figura. 
 
Para recompor a peça, 
ele precisou refazer a 
parte triangular que 
faltava e, para isso, 
anotou as medidas 
dos ângulos 

ˆ ˆx EAD, y EDA= =  e 
ˆz AED=  do triângulo 

ADE.  
 

As medidas x, y  e z,  em graus, desses ângulos são, 
respectivamente,  
a) 18,18  e 108.     
b) 24, 48  e 108.     
c) 36, 36  e 108.     
d) 54, 54  e 72.     
e) 60, 60  e 60.     
  
5. (Enem 2014)  Uma pessoa compra semanalmente, 
numa mesma loja, sempre a mesma quantidade de um 
produto que custa R$10,00  a unidade. Como já sabe 
quanto deve gastar, leva sempre R$6,00  a mais do que 
a quantia necessária para comprar tal quantidade, para 
o caso de eventuais despesas extras. Entretanto, um 
dia, ao chegar à loja, foi informada de que o preço 
daquele produto havia aumentado 20%.  Devido a esse 
reajuste, concluiu que o dinheiro levado era a quantia 
exata para comprar duas unidades a menos em relação 
à quantidade habitualmente comprada. 
 
A quantia que essa pessoa levava semanalmente para 
fazer a compra era  
a) R$166,00.     
b) R$156,00.     
c) R$84,00.     
d) R$46,00.     
e) R$24,00.     
  
6. (G1 - ifsp 2013)  Um garoto foi a uma loja e comprou 
um CD, um DVD e um Blu-Ray. Ao chegar a sua casa, 
perguntaram-lhe quanto foi o preço de cada item, e ele 
respondeu: 
“O DVD foi R$20,00 mais caro que o CD, o Blu-Ray foi 
R$9,00 mais caro que o DVD, e o total da compra foi 
R$100,00”. 
O valor pago pelo DVD foi  
a) R$17,00.   b) R$22,00.   c) R$27,00.    
d) R$32,00.   e) R$37,00.    
7. (Enem 2010)  O Salto Triplo é uma modalidade do 
atletismo em que o atleta dá um salto em um só pé, 
uma passada e um salto, nessa ordem. Sendo que o 
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salto com impulsão em um só pé será feito de modo que 
o atleta caia primeiro sobre o mesmo pé que deu a 
impulsão; na passada ele cairá com o outro pé, do qual 
o salto é realizado.  
Um atleta da modalidade Salto Triplo, depois de estudar 
seus movimentos, percebeu que, do segundo para o 
primeiro salto, o alcance diminuía em 1,2 m, e, do 
terceiro para o segundo salto, o alcance diminuía 1,5 m. 
Querendo atingir a meta de 17,4 m nessa prova e 
considerando os seus estudos, a distância alcançada no 
primeiro salto teria de estar entre  
a) 4,0 m e 5,0 m.     
b) 5,0 m e 6,0 m.    
c) 6,0 m e 7,0 m.     
d) 7,0 m e 8,0 m.    
e) 8,0 m e 9,0 m.    
  
8. (Enem 2009)  Um grupo de 50 pessoas fez um 
orçamento inicial para organizar uma festa, que seria 
dividido entre elas em cotas iguais. Verificou-se ao final 
que, para arcar com todas as despesas, faltavam R$ 
510,00, e que 5 novas pessoas haviam ingressado no 
grupo. No acerto foi decidido que a despesa total seria 
dividida em partes iguais pelas 55 pessoas. Quem não 
havia ainda contribuído pagaria a sua parte, e cada uma 
das 50 pessoas do grupo inicial deveria contribuir com 
mais R$ 7,00. 
 
De acordo com essas informações, qual foi o valor da 
cota calculada no acerto final para cada uma das 55 
pessoas?  
a) R$ 14,00.  b) R$ 17,00.   c) R$ 22,00.   d) R$ 32,00.    
e) R$ 57,00.    
  
9. (Enem 2011)  Em 2010, um caos aéreo afetou o 
continente europeu, devido à quantidade de fumaça 
expelida por um vulcão na Islândia, o que levou ao 
cancelamento de inúmeros voos.  Cinco dias após o 
inicio desse caos, todo o espaço aéreo europeu acima 
de 6 000 metros estava liberado, com exceção do 
espaço aéreo da Finlândia. Lá, apenas voos 
internacionais acima de 31 mil pés estavam liberados.  
Considere que 1 metro equivale a aproximadamente 3,3 
pés.  Qual a diferença, em pés, entre as altitudes 
liberadas na Finlândia e no restante do continente 
europeu cinco dias após o início do caos?  
a) 3390 pés.   b) 9390 pés.  c) 11200 pés. d) 19800 pés.    
e) 50800 pés.    
  
10. (Enem 2014)  Um executivo sempre viaja entre as 
cidades A e B, que estão localizadas em fusos horários 
distintos. O tempo de duração da viagem de avião entre 
as duas cidades é de 6  horas. Ele sempre pega um voo 
que sai de A às 15h  e chega à cidade B às 18h  
(respectivos horários locais). 
Certo dia, ao chegar à cidade B, soube que precisava 
estar de volta à cidade A, no máximo, até às 13h  do dia 
seguinte (horário local de A). 
 
Para que o executivo chegue à cidade A no horário 
correto e admitindo que não haja atrasos, ele deve 
pegar um voo saindo da cidade B, em horário local de 
B, no máximo à(s)  

 
a) 16h.   b) 10h.  c) 7h.  d) 4h.  e) 1h.     
  
11. (Enem 2010)  O gráfico a seguir apresenta o gasto 
militar dos Estados Unidos, no período de 1988 a 2006. 
 

 
 
Com base no gráfico, o gasto militar no início da guerra 
no Iraque foi de  
a) U$ 4.174.000,00.     
b) U$ 41.740.000,00.    
c) U$ 417.400.000,00.     
d) U$ 41.740.000.000,00.    
e) U$ 417.400.000.000,00.    
  
12. (G1 - utfpr 2014)  0,01 km + 1 m + 1000 cm + 1000 
mm é igual a:  
a) 22000 m.  b) 2200 m.  c) 220 m. d) 22 m.  e) 2,2 m.    
  
Gabarito:   
 
questão 1: [E]          questão 8: [D] 
questão 2: [C]          questão 9: [C] 
questão 3: [B]          questão 10: [D] 
questão 4: [C]          questão 11: [E] 
questão 5: [B]          questão 12: [D] 
questão 6: [E]  
questão 7: [D]  
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LISTA II – MATEMÁTICA Frentes I e II 

Prof. Gustavo 
 
1. (Enem PPL 2018)  Em certa página de um livro foi 
anotada uma senha. Para se descobrir qual é a página, 
dispõe-se da informação de que a soma dos quadrados 
dos três números correspondentes à página da senha, à 
página anterior e à página posterior é igual a um certo 
número k que será informado posteriormente. 
 
Denotando por n  o número da página da senha, qual é 
a expressão que relaciona n  e k ?   
a) 23n 4n k 2− = −     
b) 23n 4n k 2+ = −     
c) 23n k 2= +     
d) 23n k 2= −     
e) 23n k=     
  
2. (Enem PPL 2017)  Chegando ao destino de uma 
mesma viagem, os turistas X  e Y  alugarão, cada um 
deles, um carro. Fizeram, previamente, cotações com 
as mesmas três locadoras de automóveis da região. Os 
valores dos aluguéis estão representados pelas 
expressões dadas no quadro, sendo K  o número de 
quilômetros percorridos, e N  o número de diárias pagas 
pelo aluguel. 
 

Empresa Valor cobrado, em real, 
pelo aluguel do carro 

I 100 n 0,8 k+  

II 70 n 1,2 k+  

III 120 n 0,6 k+  

 
O turista X  alugará um carro em uma mesma locadora 
por três dias e percorrerá 250 km.  Já a pessoa Y  
usará o carro por apenas um dia e percorrerá 120 km.  
 
Com o intuito de economizarem com as locações dos 
carros, e mediante as informações, os turistas X  e Y  
alugarão os carros, respectivamente, nas empresas  
a) I e II.     
b) I e III.     
c) II e II.     
d) II e III.     
e) III e I.     
  
3. (Enem cancelado 2009)  No depósito de uma 
biblioteca há caixas contendo folhas de papel de 0,1 
mm de espessura, e em cada uma delas estão 
anotados 10 títulos de livros diferentes. Essas folhas 

foram empilhadas formando uma torre vertical de 1 m 
de altura. 
 
Qual a representação, em potência de 10, 
correspondente à quantidade de títulos de livros 
registrados nesse empilhamento?  
 
a) 102    b) 104   c) 105   d) 106  e) 107    
  
4. (Enem (Libras) 2017)  Um jovem deseja comprar um 
carro novo, usá-lo por 8  anos e depois revendê-lo. O 
quadro mostra, em real, para cinco modelos de carro, o 
preço de compra, a despesa estimada de uso do carro 
por ano (combustível, seguro, manutenção etc.) e o 
valor estimado de revenda do carro após 8  anos de 
uso. 
 
 Carro I Carro II Carro III Carro IV Carro V 
Preço 
de 
compra 

46.000
 

55.000
 

56.000
 

45.000
 

40.000
 

Despes
a anual 4.200  4.000  4.900  5.000  6.000  

Valor de 
revenda 14.000  10.000

 
16.000
 

7.000  15.000  

 
Considerando os valores apresentados, o carro que 
resultaria em menor despesa total é  
 
a) I.   b) II.   c) III.   d) IV.   e) V.    
  
5. (Enem PPL 2016)  O quadro apresenta dados sobre 
viagens distintas, realizadas com o mesmo veículo, por 
diferentes motoristas. Em cada viagem, o veículo foi 
abastecido com combustível de um preço diferente e 
trafegou com uma velocidade média distinta. 
 

Motorista 

Custo por 
litro de 
combustível 
(R$)  

Distância 
percorrida 
(km)  

Velocidade 
média 
(km h)  

1 2,80  400  84  

2 2,89  432  77  

3 2,65  410  86  

4 2,75  415  74  

5 2,90  405  72  

 
Sabe-se que esse veículo tem um rendimento de 15 km  
por litro de combustível se trafegar com velocidade 
média abaixo de 75 km h.  Já se trafegar com 
velocidade média entre 75 km h  e 80 km h,  o 
rendimento será de 16 km  por litro de combustível. 
Trafegando com velocidade média entre 81km h  e 
85 km h,  o rendimento será de 12 km  por litro de 
combustível e, acima dessa velocidade média, o 
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rendimento cairá para 10 km  por litro de combustível. 
 
O motorista que realizou a viagem que teve o menor 
custo com combustível foi o de número  
a) 1.    b) 2.    c) 3.  d) 4.    e) 5.     
  
6. (Enem PPL 2016)  Em alguns supermercados, é 
comum a venda de produtos em atacado com preços 
inferiores aos habituais. Um desses supermercados 
anunciou a venda de sabonetes em cinco opções de 
pacotes diferentes. Segue a descrição desses pacotes 
com as respectivas quantidades e preços. 
 
Pacote I: 3  unidades por R$ 2,10;  
Pacote II: 4  unidades por R$ 2,60;  
Pacote III: 5  unidades por R$ 3,00;  
Pacote IV: 6  unidades por R$ 3,90;  
Pacote V: 12  unidades por R$ 9,60;  
 
Todos os sabonetes que compõem esses pacotes são 
idênticos. 
 
Qual desses pacotes oferece o menor preço por 
sabonete?  
 
a) I   b) II   c) III   d) IV   e) V    
  
7. (Enem PPL 2016)  Uma empresa pretende adquirir 
uma nova impressora com o objetivo de suprir um dos 
seus departamentos que tem uma demanda grande por 
cópias. Para isso, efetuou-se uma pesquisa de mercado 
que resultou em três modelos de impressora distintos, 
que se diferenciam apenas pelas seguintes 
características: 
 

Característic
as 

Impresso
ra A 

Impressor
a B 

Impressor
a C 

Custo da 
máquina (sem 
cartucho) 

R$ 500,00
 

R$ 1.100,00
 

R$ 2.000,00
 

Custo do 
cartucho 

R$ 80,00  R$ 140,00  R$ 250,00  

Cópias por 
cartucho 1.000  2.000  5.000  

 
Para facilitar a tomada de decisão, o departamento 
informou que sua demanda será de, exatamente, 
50.000  cópias. 
 
Assim, deve-se adquirir a impressora  
a) A ou B, em vez de C.    
b) B, em vez de A ou C.    
c) A, em vez de B ou C.    
d) C, em vez de A ou B.    
e) A ou C, em vez de B.    
  
8. (Enem PPL 2016)  O governo de um estado irá 

priorizar investimentos financeiros, na área de saúde, 
em uma das cinco cidades apresentadas na tabela. 
 

Cidade Número total de 
habitantes 

Número total de 
médicos 

M  136.000  340  

X  418.000  2.650  

Y  210.000  930  

Z  530.000  1.983  

W  108.000  300  

Total 1.402.000  6.203  

 
A cidade a ser contemplada será aquela que apresentar 
a maior razão entre número de habitantes e quantidade 
de médicos. 
 
Qual dessas cidades deverá ser contemplada?  
a) M    b) X    c) Y    d) Z    e) W     
  
9. (Enem PPL 2016)  A economia no consumo de 
combustível é um fator importante para a escolha de um 
carro. É considerado mais econômico o carro que 
percorre a maior distância por litro de combustível. 
O gráfico apresenta a distância (km)  e o respectivo 
consumo de gasolina (L)  de cinco modelos de carros. 
 

 
 
O carro mais econômico em relação ao consumo de 
combustível é o modelo  
a) A.   b) B.   c) C.   d) D.  e) E.    
  
10. (Enem PPL 2013)  Todos os anos, a Receita 
Federal alerta os contribuintes para não deixarem o 
envio de seus dados para o último dia do prazo de 
entrega, pois, após esse prazo, terá que pagar uma 
multa. Em certo ano, a quatro dias do prazo final, 
contabilizou-se o recebimento de 16,2 milhões de 
declarações, o equivalente a cerca de 60% do total 
estimado pela Receita Federal. Nesse mesmo 
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momento, foi observado que a média de entrada era de 
aproximadamente 90 000 declarações por hora. 
 
Disponível em: www.folha.uol.com.br. Acesso em: 30 
maio 2010 (adaptado). 
 
Considerando o total estimado para entrega e 
permanecendo nesses últimos dias a mesma média por 
hora de recebimentos das declarações, qual a 
quantidade aproximada de pessoas que terão que pagar 
multa por atraso, sabendo que a Receita Federal recebe 
declarações 24 horas por dia?  
a) 2,16 milhões    
b) 4,05 milhões    
c) 6,21 milhões    
d) 7,65 milhões    
e) 8,64 milhões    
  
11. (Enem 2010)  A disparidade de volume entre os 
planetas é tão grande que seria possível colocá-los uns 
dentro dos outros. O planeta Mercúrio é o menor de 
todos. Marte é o segundo menor: dentro dele cabem 
três Mercúrios. Terra é o único com vida: dentro dela 
cabem sete Martes. Netuno e o quarto maior: dentro 
dele cabem 58 Terras. Júpiter é o maior dos planetas: 
dentro dele cabem 23 Netunos. 
 
Revista Veja. Ano 41, nº. 26, 25 jun. 2008 (adaptado) 
 
Seguindo o raciocínio proposto, quantas Terras cabem 
dentro de Júpiter?  
a) 406     
b) 1 334     
c) 4 002    
d) 9 338     
e) 28 014    
  
12. (Enem 2019)  O rótulo da embalagem de um 
cosmético informa que a dissolução de seu conteúdo, 
de acordo com suas especificações, rende 2,7  litros 
desse produto pronto para o uso. Uma pessoa será 
submetida a um tratamento estético em que deverá 
tomar um banho de imersão com esse produto numa 
banheira com capacidade de 30,3 m . Para evitar o 
transbordamento, essa banheira será preenchida em 
80%  de sua capacidade. 
 
Para esse banho, o número mínimo de embalagens 
desse cosmético é  
a) 9.     
b) 12.     
c) 89.     
d) 112.     
e) 134.     
  
13. (Enem PPL 2019)  O projeto de transposição do Rio 
São Francisco consiste na tentativa de solucionar um 
problema que há muito afeta as populações do 
semiárido brasileiro, a seca. O projeto prevê a retirada 
de 326,4 m s  de água desse rio. Para tornar mais 
compreensível a informação do volume de água a ser 
retirado, deseja-se expressar essa quantidade em litro 
por minuto. 

Disponível em: www.infoescola.com. Acesso em: 28 out. 
2015. 
 
 
Com base nas informações, qual expressão representa 
a quantidade de água retirada, em litro por minuto?  

a) 26,4 60
1.000

×     

b) 26,4 60
10

×     

c) 26,4 1 60× ×     
d) 26,4 10 60× ×     
e) 26,4 1.000 60× ×     
  
14. (Enem 2019)  A bula de um antibiótico infantil, 
fabricado na forma de xarope, recomenda que sejam 
ministrados, diariamente, no máximo 500 mg  desse 
medicamento para cada quilograma de massa do 
paciente. Um pediatra prescreveu a dosagem máxima 
desse antibiótico para ser ministrada diariamente a uma 
criança de 20 kg  pelo período de 5  dias. Esse 
medicamento pode ser comprado em frascos de 
10 mL, 50 mL,100 mL, 250 mL  e 500 mL.  Os pais 
dessa criança decidiram comprar a quantidade exata de 
medicamento que precisará ser ministrada no 
tratamento, evitando a sobra de medicamento. 
Considere que 1g  desse medicamento ocupe um 

volume de 31cm .  
 
A capacidade do frasco, em mililitro, que esses pais 
deverão comprar é  
a) 10.     
b) 50.     
c) 100.     
d) 250.     
e) 500.     
  
15. (Enem PPL 2017)  Um marceneiro recebeu a 
encomenda de uma passarela de 14,935 m  sobre um 
pequeno lago, conforme a Figura I. A obra será 
executada com tábuas de 10 cm  de largura, que já 
estão com o comprimento necessário para instalação, 
deixando-se um espaçamento de 15 mm  entre tábuas 
consecutivas, de acordo com a planta do projeto na 
Figura II. 
 

 
 
Desconsiderando-se eventuais perdas com cortes 
durante a execução do projeto, quantas tábuas, no 
mínimo, o marceneiro necessitará para a execução da 
encomenda?  
a) 60     
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b) 100     
c) 130     
d) 150     
e) 598     
  
16. (Enem (Libras) 2017)  César Augusto Cielo Filho é 
um nadador brasileiro, campeão olímpico e detentor de 
várias medalhas nacionais e internacionais. 
Em 2013, no Campeonato Mundial de Barcelona, na 
Espanha, César Cielo obteve o primeiro lugar no estilo 
livre, nadando 50  metros em 21,320  segundos. 
Disponível em: http://pt.wikipedia.org. Acesso em: 20 
mar. 2014. 
 
A posição ocupada pelo algarismo 3  nesse registro de 
tempo corresponde a  
a) unidades de segundos.    
b) milésimos de segundos.    
c) centésimos de segundos.    
d) centenas de segundos.    
e) décimos de segundos.    
  
17. (Enem PPL 2017)  Em uma embalagem de farinha 
encontra-se a receita de um bolo, sendo parte dela 
reproduzida a seguir: 
 
INGREDIENTES 
- 640 g de farinha (equivalente a 4  xícaras). 
- 16 g  de fermento biológico (equivalente a 2  colheres 

medidas). 
 
Possuindo apenas a colher medida indicada na receita, 
uma dona de casa teve que fazer algumas conversões 
para poder medir com precisão a farinha. Considere que 
a farinha e o fermento possuem densidades iguais. 
 
Cada xícara indicada na receita é equivalente a quantas 
colheres medidas?  
a) 10     
b) 20     
c) 40     
d) 80     
e) 320     
  
18. (Enem PPL 2017)  As empresas que possuem 
Serviço de Atendimento ao Cliente (SAC), em geral, 
informam ao cliente que utiliza o serviço um número de 
protocolo de atendimento. Esse número resguarda o 
cliente para eventuais reclamações e é gerado, 
consecutivamente, de acordo com os atendimentos 
executados. Ao término do mês de janeiro de 2012, uma 
empresa registrou como último número de protocolo do 
SAC o 390978467.  Do início do mês de fevereiro até o 
fim do mês de dezembro de 2012, foram abertos 22580  
novos números de protocolos. 
 
O algarismo que aparece na posição da dezena de 
milhar do último número de protocolo de atendimento 
registrado em 2012 pela empresa é  
a) 0.     
b) 2.     
c) 4.     

d) 6.     
e) 8.     
  
19. (Enem (Libras) 2017)  Medir distâncias sempre foi 
uma necessidade da humanidade. Ao longo do tempo 
fez-se necessária a criação de unidades de medidas 
que pudessem representar tais distâncias, como, por 
exemplo, o metro. Uma unidade de comprimento pouco 
conhecida é a Unidade Astronômica (UA), utilizada para 
descrever, por exemplo, distâncias entre corpos 
celestes. Por definição, 1UA  equivale à distância entre 
a Terra e o Sol, que em notação científica é dada por 

21,496 10×  milhões de quilômetros. 
 
Na mesma forma de representação, 1UA,  em metro, 
equivale a  
a) 51,496 10 m×     
b) 61,496 10 m×     
c) 81,496 10 m×     
d) 101,496 10 m×     
e) 111,496 10 m×     
  
20. (Enem PPL 2012)  Um professor, ao fazer uma 
atividade de origami (dobraduras) com seus alunos, 
pede para que estes dobrem um pedaço de papel em 
forma triangular, como na figura a seguir, de modo que 
M e N sejam pontos médios respectivamente de AB e 
AC, e D, ponto do lado BC, indica a nova posição do 
vértice A do triângulo ABC. 
 

 
 
Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, 
são exemplos de triângulos isósceles os triângulos  
a) CMA e CMB.     
b) CAD e ADB.     
c) NAM e NDM.     
d) CND e DMB.     
e) CND e NDM.    
  
21. (Enem 2009)  Rotas aéreas são como pontes que 
ligam cidades, estados ou países. O mapa a seguir 
mostra os estados brasileiros e a localização de 
algumas capitais identificadas pelos números. 
Considere que a direção seguida por um avião AI que 
partiu de Brasília – DF, sem escalas, para Belém, no 
Pará, seja um segmento de reta com extremidades em 
DF e em 4. 
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Suponha que um passageiro de nome Carlos pegou um 
avião AII, que seguiu a direção que forma um ângulo de 
135o graus no sentido horário com a rota Brasília – 
Belém e pousou em alguma das capitais brasileiras. Ao 
desembarcar, Carlos fez uma conexão e embarcou em 
um avião AIII, que seguiu a direção que forma um 
ângulo reto, no sentido anti-horário, com a direção 
seguida pelo avião AII ao partir de Brasília-DF. 
Considerando que a direção seguida por um avião é 
sempre dada pela semirreta com origem na cidade de 
partida e que passa pela cidade destino do avião, pela 
descrição dada, o passageiro Carlos fez uma conexão 
em  
a) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para 

Curitiba.    
b) Belo Horizonte, e em seguida embarcou para 

Salvador.    
c) Boa Vista, e em seguida embarcou para Porto Velho.    
d) Goiânia, e em seguida embarcou para o Rio de 

Janeiro.    
e) Goiânia, e em seguida embarcou para Manaus.    
  
22. (Enem 2017)  Pivô central é um sistema de irrigação 
muito usado na agricultura, em que uma área circular é 
projetada para receber uma estrutura suspensa. No 
centro dessa área, há uma tubulação vertical que 
transmite água através de um cano horizontal longo, 
apoiado em torres de sustentação, as quais giram, 
sobre rodas, em torno do centro do pivô, também 
chamado de base, conforme mostram as figuras. Cada 
torre move-se com velocidade constante. 
 

 
 
Um pivô de três torres 1 2(T , T  e 3T )  será instalado em 
uma fazenda, sendo que as distâncias entre torres 
consecutivas bem como da base à torre 1T  são iguais a 
50 m.  O fazendeiro pretende ajustar as velocidades das 
torres, de tal forma que o pivô efetue uma volta 
completa em 25  horas. Use 3  como aproximação para 

.π  
 
Para atingir seu objetivo, as velocidades das torres 

1 2T , T  e 3T  devem ser, em metro por hora, de  
a) 12, 24  e 36.     
b) 6, 12  e 18.     
c) 2, 4  e 6.     
d) 300,1.200  e 2.700.     
e) 600, 2.400  e 5.400.     
  
23. (Enem 2017)  A manchete demonstra que o 
transporte de grandes cargas representa cada vez mais 
preocupação quando feito em vias urbanas. 
 
Caminhão entala em viaduto no Centro 
 
Um caminhão de grande porte entalou embaixo do 
viaduto no cruzamento das avenidas Borges de 
Medeiros e Loureiro da Silva no sentido Centro-Bairro, 
próximo à Ponte de Pedra, na capital. Esse veículo 
vinha de São Paulo para Porto Alegre e transportava 
três grandes tubos, conforme ilustrado na foto. 
 

 
 
Considere que o raio externo de cada cano da imagem 
seja 0,60 m  e que eles estejam em cima de uma 
carroceria cuja parte superior está a 1,30 m  do solo. O 
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desenho representa a vista traseira do empilhamento 
dos canos. 
 

 
 
A margem de segurança recomendada para que um 
veículo passe sob um viaduto é que a altura total do 
veículo com a carga seja, no mínimo, 0,50 m  menor do 
que a altura do vão do viaduto.  
Considere 1,7  como aproximação para 3.  
 
Qual deveria ser a altura mínima do viaduto, em metro, 
para que esse caminhão pudesse passar com 
segurança sob seu vão?  
a) 2,82     
b) 3,52     
c) 3,70     
d) 4,02     
e) 4,20     
  
24. (Enem PPL 2016)  Tradicionalmente uma pizza 
média de formato circular tem diâmetro de 30 cm  e é 
dividida em 8  fatias iguais (mesma área). Uma família, 
ao se reunir para o jantar, fará uma pizza de formato 
circular e pretende dividi-la em 10  fatias também iguais. 
Entretanto, eles desejam que cada fatia dessa pizza 
tenha o mesmo tamanho (mesma área) de cada fatia da 
pizza média quando dividida em 8  fatias iguais. 
 
Qual o valor mais próximo do raio com que deve ser 
feita a pizza, em centímetro, para que eles consigam 
dividi-Ia da forma pretendida? 
Use 2,2  como aproximação para 5.   
a) 15,00     
b) 16,50     
c) 18,75     
d) 33,00     
e) 37,50     
  
25. (Enem PPL 2016)  Um ciclista A  usou uma bicicleta 
com rodas com diâmetros medindo 60 cm  e percorreu, 
com ela, 10 km. Um ciclista B  usou outra bicicleta com 
rodas cujos diâmetros mediam 40 cm  e percorreu, com 
ela, 5 km.  
Considere 3,14  como aproximação para .π  
A relação entre o número de voltas efetuadas pelas 
rodas da bicicleta do ciclista A  e o número de voltas 
efetuadas pelas rodas da bicicleta do ciclista B  é dada 
por  

a) 1
2

    

b) 2
3

    

c) 3
4

    

d) 4
3

    

e) 3
2

    
  
26. (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     
  
27. (G1 - cotil 2019)  Com a urbanização, as cidades 
devem melhorar sua infraestrutura, como, por exemplo, 
fazendo mais vias asfaltadas. Sendo assim, a figura 
abaixo mostra a rua B,  que precisa ser asfaltada do 
ponto P  até o ponto Q.  Na rua A,  já asfaltada, há três 
terrenos com frente para a rua B  e para rua A.  As 
divisas dos lotes são perpendiculares à rua A.  As 
frentes dos lotes 1, 2  e 3,  para a rua A,  medem, 
respectivamente, 10 m, 25 m  e 30 m.  A frente do lote 2  
para a rua B  mede 32 m.  
 

 
 
Quantos metros de asfalto serão necessários?  
a) 65 m    b) 72 m  c) 38,4 m    d) 83,2 m     
 
  
28. (G1 - cotil 2019)  Com o objetivo de promover a 
integração social entre os moradores de dois bairros 
próximos, a prefeitura de uma cidade pretende construir 
dois parques perto do cruzamento entre as ruas 
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“Aritmética” e “Geometria”. Eles terão formato de 
trapézios isósceles e serão semelhantes, por isso os 
ângulos internos do trapézio menor (ABCD)  serão 
congruentes aos ângulos internos correspondentes no 
trapézio maior (PQRS).  Considerando-se que 

AB 30 m,=  CD 60 m=  e que BC AD 25 m= =  e 
sabendo-se que o construtor possui 560 m  de 
alambrado para cercar os dois parques, quanto deve 
medir o maior lado do maior trapézio (PQRS)?  
 

 
a) 180 m     
b) 150 m     
c) 120 m     
d) 100 m     
  
 
 
 
 
 
 
 
 

29. (G1 - cmrj 2018)  Observe o texto e a imagem 
abaixo:  
 
“Thales de Mileto (625 a 545 ac) terá sido o primeiro a 
colocar a questão básica: ‘de que é feito o mundo e 
como funciona? ‘. A resposta não a procurava nos 
deuses, mas na observação da natureza.  
Thales, que era comerciante, deslocava-se várias vezes 
ao Egipto. Numa dessas viagens foi desafiado a medir a 
altura da pirâmide de Quéops. ”  
 

 
 
Para descobrir a altura da pirâmide, Thales valeu-se de 
uma estaca e das medidas das sombras e da base da 
pirâmide.  
A pirâmide de Quéops tem uma base quadrada de lado 
medindo 230 m  e o comprimento de sua sombra mede 
250 m.  Sabendo que a estaca utilizada tem 2 m  de 
comprimento e sua sombra 5 m, qual a altura 
encontrada por Thales?  
a) 46 m     
b) 100 m     
c) 126 m     
d) 146 m     

e) 150 m     
  
30. (Enem PPL 2018)  As Artes Marciais Mistas, 
tradução do inglês: MMA – mixed martial arts são 
realizadas num octógono regular. De acordo com a 
figura, em certo momento os dois lutadores estão 
respectivamente nas posições G  e F,  e o juiz está na 
posição I.  O triângulo IGH  é equilátero e ˆGIF  é o 
ângulo formado pelas semirretas com origem na 
posição do juiz, respectivamente passando pelas 
posições de cada um dos lutadores. 
 

 
 
A medida do ângulo 

ˆGIF  é  
a) 120°     
b) 75°     
c) 67,5°     
d) 60°     
e) 52,5°     
  
 
 

31. (Enem PPL 2016)  Um artista utilizou uma caixa 
cúbica transparente para a confecção de sua obra, que 
consistiu em construir um polígono IMNKPQ, no 
formato de um hexágono regular, disposto no interior da 
caixa. Os vértices desse polígono estão situados em 
pontos médios de arestas da caixa. Um esboço da sua 
obra pode ser visto na figura. 
 

 
 
Considerando as diagonais do hexágono, distintas de 
IK,  quantas têm o mesmo comprimento de IK ?   
a) 1   b) 2    c) 4   d) 8   e) 9     
  
32. (Enem 2016)  Um marceneiro está construindo um 
material didático que corresponde ao encaixe de peças 
de madeira com 10 cm  de altura e formas geométricas 
variadas, num bloco de madeira em que cada peça se 
posicione na perfuração com seu formato 
correspondente, conforme ilustra a figura. O bloco de 
madeira já possui três perfurações prontas de bases 
distintas: uma quadrada (Q),  de lado 4 cm,  uma 
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retangular (R),  com base 3 cm  e altura 4 cm,  e uma 
em forma de um triângulo equilátero (T),  de lado 
6,8 cm.  Falta realizar uma perfuração de base circular 
(C).  
O marceneiro não quer que as outras peças caibam na 
perfuração circular e nem que a peça de base circular 
caiba nas demais perfurações e, para isso, escolherá o 
diâmetro do círculo que atenda a tais condições. 
Procurou em suas ferramentas uma serra copo (broca 
com formato circular) para perfurar a base em madeira, 
encontrando cinco exemplares, com diferentes medidas 
de diâmetros, como segue: (l) 3,8 cm;  (II) 4,7 cm;  (III) 
5,6 cm;  (IV) 7,2 cm  e (V) 9,4 cm.  
 

 
 
Considere 1,4  e 1,7  como aproximações para 2  e 

3,  respectivamente. 
 
Para que seja atingido o seu objetivo, qual dos 
exemplares de serra copo o marceneiro deverá 
escolher?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
  
33. (Enem 2014)  Uma pessoa possui um espaço 
retangular de lados 11,5m  e 14m  no quintal de sua 
casa e pretende fazer um pomar doméstico de maçãs. 
Ao pesquisar sobre o plantio dessa fruta, descobriu que 
as mudas de maçã devem ser plantadas em covas com 
uma única muda e com espaçamento mínimo de 3  
metros entre elas e as laterais do terreno. Ela sabe que 
conseguirá plantar um número maior de mudas em seu 
pomar se dispuser as covas em filas alinhadas 
paralelamente ao lado de maior extensão. 
 
O número máximo de mudas que essa pessoa poderá 
plantar no espaço disponível é  
a) 4.     
b) 8.     
c) 9.     
d) 12.     
e) 20.     
  

34. (Uerj 2020)  Três pentágonos regulares congruentes 
e quatro quadrados são unidos pelos lados conforme 
ilustra a figura a seguir. 
 

 
 
Acrescentam-se outros pentágonos e quadrados, 
alternadamente adjacentes, até se completar 
o polígono regular ABCDEFGH A,  que possui dois 
eixos de simetria indicados pelas retas r  e s.  
 
Se as retas perpendiculares r  e s  são mediatrizes dos 
lados AB  e FG,  o número de lados do 
polígono ABCDEFGH A  é igual a:  
a) 18     
b) 20     
c) 24     
d) 30     
  
35. (G1 - ifpe 2019)  “Há uns dez anos, um aluno, cujo 
nome infelizmente não recordo, apareceu na escola 
com algumas peças de seu artesanato. Trabalhando 
com madeira, pregos e linhas de várias cores, ele 
compunha paisagens, figuras humanas e motivos 
geométricos. Foi a primeira vez que vi esse tipo de 
artesanato. Depois disso, vi muitos outros trabalhos na 
mesma linha (sem trocadilho!). Certo dia, folheando um 
livro, vi o desenho de um decágono regular e suas 
diagonais:”  
 

 
 
Disponível em: <http://www.rpm.org.br/cdrpm/7/8.htm>. 
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Acesso em: 04 maio 2019 (adaptado).  
 
 
Observe que, no decágono que ilustra o texto acima, o 
aluno citado usou vários pedaços de linha para compor 
os lados e as diagonais do polígono. Cada lado e cada 
diagonal foi construído com, exatamente, um pedaço de 
linha. A quantidade de pedaços de linha usados para 
formar as diagonais do decágono é  
a) 50.     
b) 70.     
c) 25.     
d) 40.     
e) 35.     
  
36. (Ufrgs 2019)  Os quatro hexágonos da imagem a 
seguir são regulares e cada um tem área de 248 cm .  
Os vértices do quadrilátero ABCD  coincidem com 
vértices dos hexágonos. Os pontos E, D, B  e F  são 
colineares. 
 

 
 
A área do quadrilátero ABCD,  em 2cm ,  é  
a) 8.     
b) 10.     
c) 16     
d) 24.     
e) 36.     
  
37. (G1 - cp2 2016)  A figura a seguir mostra um 
polígono regular de 14  lados e todas as suas diagonais: 
 

 
 
O número de diagonais traçadas é de  
a) 77.     
b) 79.     
c) 80.     
d) 98.     
  
38. (Ita 2017)  Seis circunferências de raio 5 cm  são 
tangentes entre si duas a duas e seus centros são 
vértices de um hexágono regular, conforme a figura 
abaixo.  
 

 
 
O comprimento de uma correia tensionada que envolve 
externamente as seis circunferências mede, em cm,   
a) 18 3 .π+     
b) 30 10 .π+     
c) 18 6 .π+     
d) 60 10 .π+     
e) 36 6 .π+     
  
39. (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. 
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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    
  
40. (G1 - ifsp 2011)  Na figura, a reta t é tangente, no 
ponto P, ao círculo de centro O. A medida do arco  é 
100º e a do arco  é 194º. O valor de x, em graus, é 
 

  
a) 53.    
b) 57.    
c) 61.    
d) 64.    
e) 66.    
  
41. (G1 - cftmg 2017)  A figura a seguir mostra uma 
circunferência, em que os arcos ADC  e AEB  são 
congruentes e medem 160°  cada um. 
 

 
 
A medida, em graus, do ângulo x,  é  
a) 10 .°     

b) 20 .°     
c) 30 .°     
d) 40 .°     
  
42. (Eear 2016)  Duas cordas se cruzam num ponto 
distinto do centro da circunferência, conforme esboço. 
 

 
 
A partir do conceito de ângulo excêntrico interior, a 
medida do arco x  é  
a) 40°     
b) 70°     
c) 110°     
d) 120°     
  
43. (G1 - ifpe 2018)  Para encontrar quais os assentos 
em um teatro possibilitam que um espectador veja todo 
o palco sob um ângulo de visão determinado, utilizamos 
o conceito de “arco capaz”. A esse respeito, analise a 
figura abaixo:  
 

 
 
O “arco capaz do ângulo ( 90 )θ θ < °  sobre o segmento 
AB"  corresponde ao arco maior da circunferência 
representada na figura acima, que possui centro em O,  
e tem AB  como corda. Como os ângulos APB  e AMB  
são ângulos inscritos nessa circunferência e 
determinam o mesmo arco, eles têm a mesma medida. 
Esses ângulos são conhecidos como “inscritos”. 
Considere o arco capaz de 60°  sobre o segmento AB  
representado abaixo. 
 

 
 
Qual é o valor do ângulo OAB,α =  sabendo que O  é o 
centro da circunferência?  
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a) 30 .°    b) 36 .°   c) 20 .°   d) 60 .°    e) 45 .°     
  
44. (Insper 2013)  Ao projetar um teatro, um arquiteto 
recebeu o seguinte pedido da equipe que seria 
responsável pela filmagem dos eventos que lá 
aconteceriam: 

 
“É necessário que seja 
construído um trilho no teto 
ao qual acoplaremos uma 
câmera de controle remoto. 
Para que a câmera não 
precise ficar mudando a 
calibragem do foco a cada 
movimentação, o ângulo de 
abertura com que a câmera 
captura as imagens do palco 
deve ser sempre o mesmo, 
conforme ilustração abaixo. 

Por exemplo, dos pontos P1 e P2 a câmera deve ter o 
mesmo ângulo de abertura α  para o palco.” 
Das propostas de trilho a seguir, aquela que atende a 
essa necessidade é  

a)        b)     

c)    d)     

e)     
  
45. (Enem 2010)  Uma escola recebeu do governo uma 
verba de R$ 1000,00 para enviar dois tipos de folhetos 
pelo correio. O diretor da escola pesquisou que tipos de 
selos deveriam ser utilizados. Concluiu que, para o 
primeiro tipo de folheto, bastava um selo de R$ 0,65 
enquanto para folhetos do segundo tipo seriam 
necessários três selos, um de R$ 0,65, um de R$ 0,60 e 
um de R$ 0,20. O diretor solicitou que se comprassem 
selos de modo que fossem postados exatamente 500 
folhetos do segundo tipo e uma quantidade restante de 
selos que permitisse o envio do máximo possível de 
folhetos do primeiro tipo. 
 
Quantos selos de R$ 0,65 foram comprados?  
a) 476    b) 675    c) 923   d) 965   e) 1 538    
  

Gabarito:   
 
Questão 1: [D] 
Questão 2: [B] 
Questão 3: [C] 
Questão 4: [A] 
Questão 5: [D] 
Questão 6: [C] 
Questão 7: [E] 
Questão 8: [A] 
Questão 9: [C] 
Questão 10: [A] 
Questão 11: [B] 
Questão 12: [C] 
Questão 13: [E] 
Questão 14: [B] 
Questão 15: [C] 
Questão 16: [E] 
Questão 17: [B] 
Questão 18: [A] 
Questão 19: [E] 
Questão 20: [D] 
Questão 21: [B] 
Questão 22: [A] 
Questão 23: [D] 
Questão 24: [B] 
Questão 25: [D] 
Questão 26: [E] 
Questão 27: [D] 
Questão 28: [A] 
Questão 29: [D] 
Questão 30: [E] 
Questão 31: [B] 
Questão 32: [B]  
Questão 33: [C]  
Questão 34: [B] 
Questão 35: [E] 
Questão 36: [C] 
Questão 37: [A] 
Questão 38: [D] 
Questão 39: [C] 
Questão 40: [D] 
Questão 41: [B] 
Questão 42: [B] 
Questão 43: [A] 
Questão 44: [E] 
Questão 45: [C] 
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