
 

 

 

QUESTÃO 01. (Enem 2018)  A rosa dos ventos é 
uma figura que representa oito sentidos, que dividem 
o círculo em partes iguais. 
 

 
 
Uma câmera de vigilância está fixada no teto de um 
shopping e sua lente pode ser direcionada 
remotamente, através de um controlador, para 
qualquer sentido. A lente da câmera está apontada 
inicialmente no sentido Oeste e o seu controlador 
efetua três mudanças consecutivas, a saber: 
 
- 1ª mudança: 135  no sentido anti-horário; 

- 2ª mudança: 60  no sentido horário; 

- 3ª mudança: 45  no sentido anti-horário. 

 
Após a 3ª mudança, ele é orientado a reposicionar a 
câmera, com a menor amplitude possível, no sentido 
Noroeste (NO) devido a um movimento suspeito de 
um cliente. 
 
Qual mudança de sentido o controlador deve efetuar 
para reposicionar a câmera?  
a) 75  no sentido horário.    

b) 105  no sentido anti-horário.    

c) 120  no sentido anti-horário.    

d) 135  no sentido anti-horário.    

e) 165  no sentido horário.    

   
QUESTÃO 02. (Enem 2018)  A figura mostra uma 
praça circular que contém um chafariz em seu centro 
e, em seu entorno, um passeio. Os círculos que 
definem a praça e o chafariz são concêntricos. 
 

 
 
O passeio terá seu piso revestido com ladrilhos. Sem 
condições de calcular os raios, pois o chafariz está 
cheio, um engenheiro fez a seguinte medição: 
esticou uma trena tangente ao chafariz, medindo a 

distância entre dois pontos A  e B,  conforme a figura. 

Com isso, obteve a medida do segmento de reta 
AB :16 m.  

 

 
 
Dispondo apenas dessa medida, o engenheiro 
calculou corretamente a medida da área do passeio, 
em metro quadrado. 
 
A medida encontrada pelo engenheiro foi  
a) 4π     

b) 8π     

c) 48π     

d) 64π     

e) 192π     

   
QUESTÃO 03. (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 
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 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.     

   
QUESTÃO 04. (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) 8 .π     

b) 12 .π     

c) 16 .π     

d) 32 .π     

e) 64 .π     

   
QUESTÃO 05. (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  
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O maior valor possível para R,  em metros, deverá 

ser  
a) 16.     

b) 28.     

c) 29.     

d) 31.     

e) 49.     

   
QUESTÃO 06. (Enem 2011)  O atletismo é um dos 
esportes que mais se identificam com o espírito 
olímpico. A figura ilustra uma pista de atletismo. A 
pista é composta por oito raias e tem largura de 9,76 
m. As raias são numeradas do centro da pista para a 
extremidade e são construídas de segmentos de 
retas paralelas e arcos de circunferência. Os dois 
semicírculos da pista são iguais. 
 

 
 
Se os atletas partissem do mesmo ponto, dando uma 
volta completa, em qual das raias o corredor estaria 
sendo beneficiado?  
a) 1    
b) 4    
c) 5    
d) 7    
e) 8    
   
QUESTÃO 07. (Enem 2013)  Um restaurante utiliza, 
para servir bebidas, bandejas com base quadradas. 
Todos os copos desse restaurante têm o formato 
representado na figura: 

 

 

Considere que 
7

AC BD
5

  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     

b) 
14

5
    

c) 4     

d) 
24

5
    

e) 
28

5
    

   
QUESTÃO 08. (Enem 2017)  Um garçom precisa 
escolher uma bandeja de base retangular para servir 
quatro taças de espumante que precisam ser 
dispostas em uma única fileira, paralela ao lado 
maior da bandeja, e com suas bases totalmente 
apoiadas na bandeja. A base e a borda superior das 

taças são círculos de raio 4 cm  e 5 cm,  

respectivamente. 
 

 
 
A bandeja a ser escolhida deverá ter uma área 
mínima, em centímetro quadrado, igual a  
a) 192.     

b) 300.     

c) 304.     

d) 320.     

e) 400.     
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