
 

 

 

QUESTÃO 01. (Enem 2016)  Um senhor, pai de dois 
filhos, deseja comprar dois terrenos, com áreas de 
mesma medida, um para cada filho. Um dos terrenos 
visitados já está demarcado e, embora não tenha um 
formato convencional (como se observa na Figura B), 
agradou ao filho mais velho e, por isso, foi comprado. O 
filho mais novo possui um projeto arquitetônico de uma 
casa que quer construir, mas, para isso, precisa de um 
terreno na forma retangular (como mostrado na Figura 
A) cujo comprimento seja 7 m  maior do que a largura. 

 

 
 
Para satisfazer o filho mais novo, esse senhor precisa 
encontrar um terreno retangular cujas medidas, em 
metro, do comprimento e da largura sejam iguais, 
respectivamente, a 
a) 7,5  e 14,5.     

b) 9,0  e 16,0.     

c) 9,3  e 16,3.     

d) 10,0  e 17,0.     

e) 13,5  e 20,5.     

   
QUESTÃO 02. (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 25.800 cm .     

b) aumento de 275.400 cm .     

c) aumento de 2214.600 cm .     

d) diminuição de 263.800 cm .     

e) diminuição de 2272.600 cm .     

   
QUESTÃO 03. (Enem 2013)  A cerâmica constitui-se em 
um artefato bastante presente na história da 
humanidade. Uma de suas várias propriedades é a 
retração (contração), que consiste na evaporação da 
água existente em um conjunto ou bloco cerâmico 
quando submetido a uma determinada temperatura 
elevada. Essa elevação de temperatura, que ocorre 
durante o processo de cozimento, causa uma redução 
de até 20% nas dimensões lineares de uma peça. 
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Suponha que uma peça, quando moldada em argila, 
possuía uma base retangular cujos lados mediam 30 cm 
e 15 cm. Após o cozimento, esses lados foram reduzidos 
em 20%. 
 
Em relação à área original, a área da base dessa peça, 
após o cozimento, ficou reduzida em  
a) 4%.    
b) 20%.    
c) 36%.    
d) 64%.    
e) 96%.    
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QUESTÃO 04. (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) 
N

9
    

b) 
N

6
    

c) 
N

3
    

d) 3N     
e) 9N     
   
QUESTÃO 05. (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 m2, 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    
   
QUESTÃO 06. (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 m2 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.    
   
QUESTÃO 07. (Enem 2012)  Um forro retangular de 
tecido traz em sua etiqueta a informação de que 
encolherá após a primeira lavagem, mantendo, 
entretanto, seu formato. A figura a seguir mostra as 
medidas originais do forro e o tamanho do 
encolhimento (x) no comprimento e (y) na largura. A 
expressão algébrica que representa a área do forro após 
ser lavado é (5 – x) (3 – y). 
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Nessas condições, a área perdida do forro, após a 
primeira lavagem, será expressa por:  
a) 2xy    
b) 15 – 3x    
c) 15 – 5y    
d) –5y – 3x    
e) 5y + 3x – xy    
   
QUESTÃO 08. (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  
 
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.    
 

 

MATEMÁTICA – PROFº.  Wagner 


