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Atividades para sala 
 
 
1. (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,
π

 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     
   
 
2. (Enem 2018)  Sobre um sistema cartesiano considera-se uma malha formada 
por circunferências de raios com medidas dadas por números naturais e por 12  

semirretas com extremidades na origem, separadas por ângulos de rad,
6

π
 

conforme a figura. 
 



 
 
Suponha que os objetos se desloquem apenas pelas semirretas e pelas 
circunferências dessa malha, não podendo passar pela origem (0; 0).  

Considere o valor de π  com aproximação de, pelo menos, uma casa decimal. 

Para realizar o percurso mais curto possível ao longo da malha, do ponto B  até 
o ponto A,  um objeto deve percorrer uma distância igual a  

a) 
2 1

8
3

π 
+     

b) 
2 2

6
3

π 
+     

c) 
2 3

4
3

π 
+     

d) 
2 4

2
3

π 
+     

e) 
2 5

2
3

π 
+     

  3. (Enem 2018)  Em 2014 foi inaugurada a maior roda-gigante do mundo, a 
High Roller, situada em Las Vegas. A figura representa um esboço dessa roda-
gigante, no qual o ponto A  representa uma de suas cadeiras: 
 

 



 
A partir da posição indicada, em que o segmento OA  se encontra paralelo ao 

plano do solo, rotaciona-se a High Roller no sentido anti-horário, em torno do 
ponto O.  Sejam t  o ângulo determinado pelo segmento OA  em relação à sua 

posição inicial, e f  a função que descreve a 
altura do ponto A,  em relação ao solo, em função de t.  

 
Após duas voltas completas, f  tem o seguinte gráfico: 
 

 
 
A expressão da função altura é dada por  
a) f(t) 80 sen(t) 88= +     

b) f(t) 80 cos(t) 88= +     

c) f(t) 88 cos(t) 168= +     

d) f(t) 168 sen(t) 88 cos(t)= +     

e) f(t) 88 sen(t) 168 cos(t)= +     

   
4. (Enem 2017)  Um cientista, em seus estudos para modelar a pressão arterial 
de uma pessoa, utiliza uma função do tipo P(t) A Bcos(kt)= +  em que A, B  e k  são 

constantes reais positivas e t  representa a variável tempo, medida em segundo. 

Considere que um batimento cardíaco representa o intervalo de tempo entre 
duas sucessivas pressões máximas. 
Ao analisar um caso específico, o cientista obteve os dados: 
 

Pressão mínima 78  

Pressão máxima 120  

Número de batimentos cardíacos por 

minuto 
90  

 
A função P(t)  obtida, por este cientista, ao analisar o caso específico foi  

a) P(t) 99 21cos(3 t)π= +     

b) P(t) 78 42cos(3 t)π= +     

c) P(t) 99 21cos(2 t)π= +     

d) P(t) 99 21cos(t)= +     



e) P(t) 78 42cos(t)= +     

   
5. (Enem 2017)  Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de 
panela em forma circular. Para realizar esse desenho, ela dispõe, no momento, 
de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm,  um 

transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o 
desenho dessa tampa, ela afastou as hastes do compasso de forma que o 
ângulo formado por elas fosse de 120 .  A ponta seca está representada pelo 

ponto C, a ponta do grafite está representada pelo ponto B  e a cabeça do 

compasso está representada pelo ponto A  conforme a figura. 
 

 
 
Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber 
o desenho com a indicação do raio da tampa, verificará em qual intervalo este 
se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado na sua fabricação, de 
acordo com os dados. 
 

Tipo de 

material 

Intervalo de valores de raio 

(cm)  

I 0 R 5   

II 5 R 10   

III 10 R 15   

IV 15 R 21   

V 21 R 40   

 

Considere 1,7  como aproximação para 3.  

 
O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será  
a) I.    
b) II.    



c) III.    
d) IV.    
e) V.    
 

6. (Enem 2017)  Raios de luz solar estгo atingindo a superfície de um lago 
formando um ângulo x  com a sua superfície, conforme indica a figura. 
Em determinadas condições, pode-se supor que a intensidade luminosa desses 
raios, na superfície do lago, seja dada aproximadamente por I(x) k sen(x)=   sendo 

k  uma constante, e supondo-se que x  está entre 0  e 90 .  

 

 
 
Quando x 30 ,=   a intensidade luminosa se reduz a qual percentual de seu valor 

máximo?  
a) 33%     

b) 50%     

c) 57%     

d) 70%     

e) 86%     

   
7. (Enem 2ª aplicação 2016)  Pretende-se construir um mosaico com o formato 
de um triângulo retângulo, dispondo-se de três peças, sendo duas delas 
triângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta 
cinco mosaicos formados por três peças. 
 

 
 

 



 
Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende 
construir é o  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    
 

8. (Enem 2015)  Segundo o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE), 
produtos sazonais são aqueles que apresentam ciclos bem definidos de 
produção, consumo e preço. Resumidamente, existem épocas do ano em que a 
sua disponibilidade nos mercados varejistas ora é escassa, com preços 
elevados, ora é abundante, com preços mais baixos, o que ocorre no mês de 
produção máxima da safra. 
A partir de uma série histórica, observou-se que o preço P,  em reais, do 

quilograma de um certo produto sazonal pode ser descrito pela função 
x

P(x) 8 5cos ,
6

π π− 
= +  

 
 onde x  representa o mês do ano, sendo x 1=  associado 

ao mês de janeiro, x 2=  ao mês de fevereiro, e assim sucessivamente, até x 12=  
associado ao mês de dezembro. 
 
Disponível em: www.ibge.gov.br. Acesso em: 2 ago. 2012 (adaptado). 
 
 
Na safra, o mês de produção máxima desse produto é  
a) janeiro.    
b) abril.    
c) junho.    
d) julho.    
e) outubro.    
 

9. (Enem 2013)  O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação 
para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6m e 4m. A figura 
representa a situação real na qual os postes são descritos pelos segmentos AC 
e BD e a haste é representada pelo EF, todos perpendiculares ao solo, que é 
indicado pelo segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos 
de aço que serão instalados. 
 

 
 
Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF?  



a) 1m     

b) 2 m     

c) 2,4 m     

d) 3 m     

e) 2 6 m     

 

10. (Enem 1998)  A sombra de uma pessoa que tem 1,80m  de altura mede 60cm

. No mesmo momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2,00m

. Se, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50cm , a sombra da pessoa passou 

a medir:   

a) 30cm.     

b) 45cm.     

c) 50cm.     

d) 80cm.     

e) 90cm.     

 

Atividades propostas 

1. (Enem (Libras) 2017)  A famosa Torre de Pisa, localizada na Itália, assim como 
muitos outros prédios, por motivos adversos, sofrem inclinações durante ou após 
suas construções. 
Um prédio, quando construído, dispunha-se verticalmente e tinha 60  metros de 

altura. Ele sofreu uma inclinação de um ângulo ,α  e a projeção ortogonal de sua 

fachada lateral sobre o solo tem largura medindo 1,80  metro, conforme mostra a 

figura. 
 

 
 
O valor do ângulo de inclinação pode ser determinado fazendo-se o uso de uma 
tabela como a apresentada. 
 

Ângulo α  

(Grau) 
Seno 

0,0  0,0  

1,0  0,017  



1,5  0,026  

1,8  0,031 

2,0  0,034  

3,0  0,052  

 
Uma estimativa para o ângulo de inclinação ,α  quando dado em grau, é tal que  

a) 0 1,0α      

b) 1,0 1,5α      

c) 1,5 1,8α      

d) 1,8 2,0α      

e) 2,0 3,0α      

 

2. (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.     

   



3. (Enem PPL 2015)  Um técnico precisa consertar o termostato do aparelho de 
ar-condicionado de um escritório, que está desregulado. A temperatura T,  em 

graus Celsius, no escritório, varia de acordo com a função 

T(h) A B sen (h 12) ,
12

π 
= + − 

 
 sendo h  o tempo, medido em horas, a partir da meia-

noite (0 h 24)   e A e B os parâmetros que o técnico precisa regular. Os 

funcionários do escritório pediram que a temperatura máxima fosse 26 C,  a 

mínima 18 C,  e que durante a tarde a temperatura fosse menor do que durante 

a manhã. 
 
Quais devem ser os valores de A e de B para que o pedido dos funcionários seja 
atendido?  
a) A 18 e B 8= =     

b) A 22 e B 4= = −     

c) A 22 e B 4= =     

d) A 26 e B 8= = −     

e) A 26 e B 8= =     

   
4. (Enem PPL 2015)  No jogo mostrado na figura, uma bolinha desloca-se 
somente de duas formas: ao longo de linhas retas ou por arcos de 
circunferências centradas no ponto O  e raios variando de 1 a 8. Durante o jogo, 

a bolinha que estiver no ponto P  deverá realizar a seguinte sequência de 
movimentos: 2 unidades no mesmo sentido utilizado para ir do ponto O  até o 

ponto A  e, no sentido anti-horário, um arco de circunferência cujo ângulo central 
é 120 .  

 

 
 
Após a sequência de movimentos descrita, a bolinha estará no ponto  
a) B.    
b) D.    
c) E.    
d) F.    
e) G.    
 



5. (Enem PPL 2014)  Uma pessoa usa um programa de computador que 
descreve o desenho da onda sonora correspondente a um som escolhido. A 
equação da onda é dada, num sistema de coordenadas cartesianas, por 
y a sen[b(x c)],=  +  em que os parâmetros a, b, c  são positivos. O programa permite 

ao usuário provocar mudanças no som, ao fazer alterações nos valores desses 
parâmetros. A pessoa deseja tornar o som mais agudo e, para isso, deve diminuir 
o período da onda. 
 
O(s) único(s) parâmetro(s) que necessita(m) ser alterado(s) é(são)  
a) a.     

b) b.     

c) c.     

d) a  e b.     

e) b  e c.     

 

6. (Enem 2013)  As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma 
contra a outra, construídas numa avenida de Madri, na Espanha. A inclinação 
das torres é de 15  com a vertical e elas têm, cada uma, uma altura de 114 m  (a 

altura é indicada na figura como o segmento AB).  Estas torres são um bom 

exemplo de um prisma oblíquo de base quadrada e uma delas pode ser 
observada na imagem. 
 

 
 
Utilizando 0,26  como valor aproximado para tangente de 15  e duas casas 

decimais nas operações, descobre-se que a área da base desse prédio ocupa 
na avenida um espaço  

a) menor que 2100 m .     

b) entre 2100 m  e 2300 m .     

c) entre 2300 m  e 2500 m .     

d) entre 2500 m  e 2700 m .     

e) maior que 2700 m .     

   



7. (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 2 . A figura ilustra 

essa situação:  
 

 
 
Suponha que o navegante tenha medido o ângulo 30º =  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) 
3

2000 m
3

.    

d) 2000 m .    

e) 2000 3 m .    

   
8. (Enem 2010)  Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber 
trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e fazendo 
demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um desses 
canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, 
das seis estacas colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as 
outras três eram os pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser 
visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. 
 

 
 
A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. 
Nessas condições, a área a ser calcada corresponde  
a) a mesma área do triângulo AMC.    
b) a mesma área do triângulo BNC.    
c) a metade da área formada pelo triângulo ABC.    
d) ao dobro da área do triângulo MNC.    
e) ao triplo da área do triângulo MNC.    
   
9. (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     
c) 3,1 km    
d) 3,7 km     
e) 5,5 km    
   
10. (Enem 2010)  Um satélite de telecomunicações, t minutos após ter atingido 
sua órbita, está a r quilômetros de distância do centro da Terra. Quando r assume 
seus valores máximo e mínimo, diz-se que o satélite atingiu o apogeu e o 
perigeu, respectivamente. Suponha que, para esse satélite, o valor de r em 
função de t seja dado por 
 

( )
( )

5865
r t

1 0,15.cos 0,06t
=

+
 

 
 
Um cientista monitora o movimento desse satélite para controlar o seu 
afastamento do centro da Terra. Para isso, ele precisa calcular a soma dos 
valores de r, no apogeu e no perigeu, representada por S. 
 
O cientista deveria concluir que, periodicamente, S atinge o valor de  
a) 12 765 km.     
b) 12 000 km.    
c) 11 730 km.     
d) 10 965 km.    
e) 5 865 km.    
   



11. (Enem 2009)  A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma 
altura de 2,2  metros. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se 

deslocou 3,2  metros e alcançou uma altura de 0,8  metro.  

A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto 
mais alto da rampa é  
a) 1,16  metros.    

b) 3,0  metros.    

c) 5,4  metros.    

d) 5,6  metros.    

e) 7,04  metros.    

   
12. (Enem cancelado 2009)  A fotografia mostra uma turista aparentemente 
beijando a esfinge de Gizé, no Egito. A figura a seguir mostra como, na verdade, 
foram posicionadas a câmera fotográfica, a turista e a esfinge. 
 

   
 
Medindo-se com uma régua diretamente na fotografia, verifica-se que a medida 

do queixo até o alto da cabeça da turista é igual a 
2

3
 da medida do queixo da 

esfinge até o alto da sua cabeça. Considere que essas medidas na realidade são 
representadas por d  e d',  respectivamente, que a distância da esfinge à lente da 

câmera fotográfica, localizada no plano horizontal do queixo da turista e da 
esfinge, é representada por b,  e que a distância da turista à mesma lente, por a. 

A razão entre b  e a será dada por  

a) 
b d'

a c
=     

b) 
b 2d

a 3c
=     

c) 
b 3d'

a 2c
=     

d) 
b 2d'

a 3c
=     

e) 
b 2d'

a c
=     

   



13. (Enem 2009)  Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança 

um terreno retangular de 3 km 2 km  que contém uma área de extração de ouro 

delimitada por um quarto de círculo de raio 1km  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

0,58.
3

=   

a) 50%.     

b) 43%.     

c) 37%.     

d) 33%.     

e) 19%.     

   
14. (Enem cancelado 2009)  Uma empresa precisa comprar uma tampa para o 
seu reservatório, que tem a forma de um tronco de cone circular reto, conforme 
mostrado na figura. 
 

 
 

Considere que a base do reservatório tenha raio r = 2 3 m e que sua lateral faça 

um ângulo de 60° com o solo. 
 
Se a altura do reservatório é 12 m, a tampa a ser comprada deverá cobrir uma 
área de  
a) 12 m2.     

b) 108 m2.     

c) (12 + 2 3 )2 m2.    

d) 300 m2.     

 



e) (24 + 2 3 )2 m2.    

   
15. (Enem 2009)  Considere um ponto P em uma circunferência de raio r no 

plano cartesiano. Seja Q a projeção ortogonal de P sobre o eixo x, como mostra 

a figura, e suponha que o ponto P percorra, no sentido anti-horário, uma distância 

d ≤ r sobre a circunferência. 

 

 
 

Então, o ponto Q percorrerá, no eixo x, uma distância dada por  

a) 
d

r 1 sen .
r

 
− 

 
    

b) 
d

r 1 cos .
r

 
− 

 
    

c) 
d

r 1 tg .
r

 
− 

 
    

d) 
r

rsen .
d

 
 
 

    

e) 
r

rcos .
d

 
 
 

    

   
16. (Enem 2004)  Nos X-Games Brasil, em maio de 2004, o skatista brasileiro 

Sandro Dias, apelidado "Mineirinho", conseguiu realizar a manobra denominada 

"900", na modalidade skate vertical, tornando-se o segundo atleta no mundo a 

conseguir esse feito. A denominação "900" refere-se ao número de graus que o 

atleta gira no ar em torno de seu próprio corpo, que, no caso, corresponde a  

a) uma volta completa.    
b) uma volta e meia.    
c) duas voltas completas.    
d) duas voltas e meia.    
e) cinco voltas completas.    
 

 


