


1. (C1 – H2,3 e 4) Dois quadrados de papel se sobrepõem como na figura.
A região não sobreposta do quadrado menor corresponde a 52% de sua
área e a região não sobreposta do quadrado maior corresponde a 73% de
sua área. Qual é a razão entre o lado do quadrado menor e o lado do
quadrado maior?

A) 3/4

B) 5/8

C) 2/3

D) 4/7

E) 4/5

2



3



2. (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       . A figura ilustra essa situação: 2
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Suponha que o navegante tenha medido o ângulo e, ao 
chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a 
distância                . Com base nesses dados e mantendo a mesma 
trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será 

a) 

b)

c) 

d) 

e) 
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3. (C2 – H7,8 e 9)   A figura indica algumas das dimensões de um 
bloco de concreto formado a parti de um cilindro circular oblíquo, 
com uma base no solo, e de um semicilindro.

Dado que o raio da circunferência da base do cilindro 

oblíquo mede 10 cm, o volume do bloco de concreto, em 

cm³, é igual a:

a) 11.000

b) 10.000

c) 5.500

d) 5.000

e) 1.100
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4. (C2-H9) O milkshake é uma bebida feita de leite e sorvete batidos, por isso
o nome, originário do inglês milk – leite e shake – batido. Normalmente a
bebida é feita a base de sorvete batido com leite e enfeitado com calda de
chocolate, morango ou caramelo. Os sabores mais comuns de milk-shake são
feitos com sorvete de creme, flocos, chocolate ou morando, mas
encontramos no mercado uma variedade enorme, como ovomaltine, sorvete
de chocolate maltado, avelã, nozes, nutela, etc.

a) 65%

b) 60%

c) 50%

d) 45%

e) 70%

Um milkshake de leite batido com sorvete é servido em um copo, como na figura. Se na parte
superior do copo há uma camada de espuma de 4 cm de altura, então a porcentagem do volume
do copo ocupada pela espuma está mais bem aproximada na alternativa:
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5.(Enem -11) Uma equipe de especialistas do centro meteorológico de uma cidade

mediu a temperatura do ambiente, sempre no mesmo horário, durante 15 dias

intercalados, a partir do primeiro dia de um mês. Esse tipo de procedimento é

frequente, uma vez que os dados coletados servem de referência para estudos e

verificação de tendências climáticas ao longo dos meses e anos.

As medições ocorridas nesse período estão indicadas no quadro:
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Em relação à temperatura, os valores da média, 
mediana e moda são, respectivamente, iguais a

a) 17 °C, 17 °C e 13,5 °C.

b) 17 °C, 18 °C e 13,5 °C.

c) 17 °C, 13,5 °C e 18 °C.

d) 17 °C, 18 °C e 21,5 °C.

e) 17 °C, 13,5 °C e 21,5 °C.
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