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EXERCÍCIO
L I S T A  D E

QUESTÃO 01

(Enem 2018)  Para decorar um cilindro circular 
reto será usada uma faixa retangular de papel 
transparente, na qual está desenhada em negrito 
uma diagonal que forma 30°  com a borda inferior. 

O raio da base do cilindro mede 6 cm,
ð

 e ao enrolar 
a faixa obtém-se uma linha em formato de hélice, 
como na figura.

O valor da medida da altura do cilindro, em centímetro, 
é 

A 36 3    

B 24 3    

C 4 3    
D 36    
E 72    

QUESTÃO 02

(C2-H8) (Enem 2011)  Para determinar a distância 
de um barco até a praia, um navegante utilizou o 
seguinte procedimento: a partir de um ponto A, mediu 
o ângulo visual a fazendo mira em um ponto fixo P 
da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele 
seguiu até um ponto B de modo que fosse possível 
ver o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um 
ângulo visual 2α . A figura ilustra essa situação:  

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo 
30ºα =  e, ao chegar ao ponto B, verificou que o 

barco havia percorrido a distância AB 2000 m= . Com 
base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, 
a menor distância do barco até o ponto fixo P será 

A 1000 m .   

B 1000 3 m .   

C 32000 m
3

.   

D 2000 m .   

E 2000 3 m .   

QUESTÃO 03  

(C2-H8) (Enem 2010)  Um balão atmosférico, 
lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de 
São Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta 
segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de 
Presidente Prudente, assustando agricultores da 
região. O artefato faz parte do programa Projeto 
Hibiscus, desenvolvido por Brasil, Franca, Argentina, 
Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento 
da camada de ozônio, e sua descida se deu após o 
cumprimento do tempo previsto de medição.

Disponível em: http://www.correiodobrasil.com.br. Acesso em: 02 maio 
2010.

Na data do acontecido, duas pessoas avistaram 
o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical 
do balão e o avistou sob um ângulo de 60°; a outra 
estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada 
com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê 
na figura, e o avistou sob um ângulo de 30°.

Qual a altura aproximada em que se encontrava o 
balão? 

A 1,8 km    
B 1,9 km    
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C 3,1 km   
D 3,7 km    
E 5,5 km   

QUESTÃO 04 

(C2-H8) (Enem 2009)  Ao morrer, o pai de João, Pedro 
e José deixou como herança um terreno retangular 
de 3 km x 2 km que contém uma área de extração de 
ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km 
a partir do canto inferior esquerdo da propriedade. 
Dado o maior valor da área de extração de ouro, 
os irmãos acordaram em repartir a propriedade de 
modo que cada um ficasse com a terça parte da área 
de extração, conforme mostra a figura.

Em relação à partilha proposta, constata-se que a 
porcentagem da área do terreno que coube a João 
corresponde, aproximadamente, a 

(considere 3
3

= 0,58) 

A 50%.   
B 43%.   
C 37%.   
D 33%.   
E 19%.   

QUESTÃO 05

(C2 – H9) (Enem PPL 2016) Em sua vez de jogar, 
um jogador precisa dar uma tacada na bola branca, 
de forma a acertar a bola 9  e fazê-la cair em uma 
das caçapas de uma mesa de bilhar. Como a bola 
8  encontra-se entre a bola branca e a bola 9,  esse 
jogador adota a estratégia de dar uma tacada na 
bola branca em direção a uma das laterais da mesa, 
de forma que, ao rebater, ela saia em uma trajetória 
retilínea, formando um ângulo de 90°  com a trajetória 

da tacada, conforme ilustrado na figura.

Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar 
a bola 9.  Considere um sistema cartesiano de eixos 
sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato 
da bola com a mesa define sua posição nesse 
sistema. As coordenadas do ponto que representa a 
bola 9  são (3; 3),  o centro da caçapa de destino tem 
coordenadas (6; 0)  e a abscissa da bola branca é 
0,5,  como representados na figura.

Se a estratégia deu certo, a ordenada da posição 
original da bola branca era 

A 1,3.    
B 1,5.    
C 2,1.    
D 2,2.    
E 2,5.    

QUESTÃO 07 

(C2-H8) (Insper 2016) A base da agência de 
espionagem C.O.N.T.R.O.L.E. localiza-se em 
um terreno plano, na origem de um sistema de 
coordenadas cartesianas medidas em quilômetros. 
Nos pontos A(6;0),  B(0;6),  C( 6;0)−  e D(0; 6)−  foram 
instalados radares com o intuito de alertar os agentes 
da base sobre possíveis ataques terrestres. Cada 
radar patrulha uma região circular de R km  de raio. 
Para que a proteção seja efetiva, a região patrulhada 
por um radar deve interceptar as regiões patrulhadas 
por outros dois radares em pelo menos um ponto, 
como indicado na figura ao lado.
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Nessas condições, para que a proteção seja efetiva, 
R  deve valer, no mínimo, 

A 4 3    
B 4 2    
C 3 3    
D 3 2    
E 4    

QUESTÃO 08 

(C2-H8) (WF-2018)  Entre os povos indígenas do 
Brasil contemporâneo, encontram-se os Yanomami. 
Estimados em cerca de 9000 indivíduos, vivem 
muito isolados nos estados de Roraima e Amazonas, 
predominantemente na Serra do Parima. O espaço 
de floresta usado por cada aldeia Yanomami pode 
ser descrito esquematicamente como uma série de 
três círculos concêntricos: o primeiro, com raio de 5 
km, abrange a área de uso imediato da comunidade; 
o segundo, com raio de 10 km, a área de caça 
individual e da coleta diária familiar; e o terceiro, 
com raio de 20 km, a área das expedições de caça e 
coleta coletivas, bem como as roças antigas e novas. 

Considerando que um indivíduo saia de sua aldeia 
localizada no centro dos círculos, percorra 8 km em 
linha reta até um local de caça individual e a seguir 
percorra mais 8 km em linha reta na direção que 
forma 120° com a anterior, chegando a um local onde 
está localizada sua roça antiga, a distância do ponto 
de partida até este local é: 

A 8√3 km    

B 3
3

km
       
C 3 km  
D 8 km 
E 2 km   
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