


QUESTÃO 01. (Enem 2015) Para o modelo de um troféu foi escolhido um
poliedro P, obtido a partir de cortes nos vértices de um cubo. Com um corte
plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se o canto, que é um
tetraedro de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face
do poliedro P, então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces.
Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão
utilizadas na pintura das faces do troféu?
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a) 6 
b) 8
c) 14  
d) 24     
e) 30 
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QUESTÃO 02. (Enem 2ª aplicação 2016) Um lapidador recebeu de um joalheiro
a encomenda para trabalhar em uma pedra preciosa cujo formato é o de uma
pirâmide, conforme ilustra a Figura 1. Para tanto, o lapidador fará quatro cortes
de formatos iguais nos cantos da base. Os cantos retirados correspondem a
pequenas pirâmides, nos vértices P, Q, R e S e ao longo dos segmentos
tracejados, ilustrados na Figura 2.
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Depois de efetuados os cortes, o lapidador obteve, a partir da pedra maior, uma
joia poliédrica cujos números de faces, arestas e vértices são, respectivamente,
iguais a

a) 9, 20  e 13.     

b) 3, 24  e 13.     

c) 7,15  e 12.     

d) 10,16  e 5.     

e) 11,16  e 5.     
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QUESTÃO 03. (Enem 2ª aplicação 2010) Para confeccionar, em madeira, um cesto de
lixo que comporá o ambiente decorativo de uma sala de aula, um marceneiro
utilizará, para as faces laterais, retângulos e trapézios isósceles e, para o fundo, um
quadrilátero, com os lados de mesma medida e ângulos retos.
Qual das figuras representa o formato de um cesto que possui as características
estabelecidas?

A) 

B) 

C) 

D) 

E) 
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QUESTÃO 04. (Enem PPL 2017) O hábito cristalino é um termo utilizado por
mineralogistas para descrever a aparência típica de um cristal em termos de tamanho e
forma. A granada é um mineral cujo hábito cristalino é um poliedro com 30 arestas e 20
vértices. Um mineralogista construiu um modelo ilustrativo de um cristal de granada pela
junção dos polígonos correspondentes às faces.
Supondo que o poliedro ilustrativo de um cristal de granada é convexo, então a
quantidade de faces utilizadas na montagem do modelo ilustrativo
desse cristal é igual a,

a) 10. 
b) 12. 
c) 25. 
d) 42. 
e) 50. 

7



QUESTÃO 05. (Enem PPL 2016) Os sólidos de Platão são poliedros convexos cujas
faces são todas congruentes a um único polígono regular, todos os vértices têm o
mesmo número de arestas incidentes e cada aresta é compartilhada por apenas
duas faces. Eles são importantes, por exemplo, na classificação das formas dos
cristais minerais e no desenvolvimento de diversos objetos. Como todo poliedro
convexo, os sólidos de Platão respeitam a relação de Euler em que e são os números
de vértices, arestas e faces do poliedro, respectivamente. V - A + F = 2, em que V, A e
F
Em um cristal, cuja forma é a de um poliedro de Platão de faces triangulares, qual é
a relação entre o número de vértices e o número de faces?
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a) 2V - 4F = 4
b) 2V - 2F = 4
c) 2V - F = 4
d) 2V + F = 4
e) 2V + 5F = 4
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QUESTÃO 06. (Enem 2018) Minecraft é um jogo virtual que pode
auxiliar no desenvolvimento de conhecimentos relacionados a espaço
e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e até naves
espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos.
Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 x 4 x 4. Ele já
empilhou alguns dos cubinhos necessários.
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Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo,
juntos, formam uma peça única, capaz de completar a tarefa.
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O formato da peça capaz de completar o cubo é 4 x 4 x 4 é

a)

b)

c)

d)

e)
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QUESTÃO – 07 (ENEM) Um artesão possui potes cilíndricos de
tinta cujas medidas externas são 4 cm de diâmetro e 6 cm
de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras
para armazenar seus potes de tinta, empilhados
verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as
caixas possam ser fechadas. No mercado, existem cinco opções
de caixas organizadoras, com tampa, em formato
de paralelepípedo reto retângulo, vendidas pelo mesmo preço,
possuindo as seguintes dimensões internas:
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Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir
armazenar o maior número de potes por caixa?

a) I
b) II
c) III
d) IV
e) V



QUESTÃO 08. (Enem 2017) Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na
ilha de Gotland, na Suécia, conforme Figura 1. A estrutura de sustentação de
cada uma dessas cabanas está representada na Figura 2. A ideia é permitir ao
hóspede uma estada livre de tecnologia, mas conectada com a natureza.
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A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na 
Figura 2 é 

a) tetraedro. 
b) pirâmide retangular. 
c) tronco de pirâmide retangular. 
d) prisma quadrangular reto. 
e) prisma triangular reto. 
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