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1. Considere o triângulo ABC com lados AB = 6 cm e AC = 2 cm. 

Determine todos os triângulos ABC possíveis cujos lados 
possuem medidas inteiras. (Ver exercício 19 Enem). 
Resposta: 

 
 
2. Um raio de luz é refletido por três espelhos planos, dos 

quais dois são paralelos, como mostra a figura a seguir. 
Lembrando- se de que o raio de luz é refletido por um espelho, 
segundo o seu ângulo de incidência, ou seja, o ângulo de reflexão 
é igual ao ângulo de incidência, o valor do ângulo α é, 
em graus: (Ver exercícios Enem 4).  

 
a) 90 b) 85 c) 80 d) 75 e) 70 
 
Resposta: 

 
 
3. Na figura a seguir, o ponto O é o incentro (ponto de encontro 

das bissetrizes internas) do triângulo ABC. Sabendo que Â = 20°, 
calcule o valor do ângulo α. (Ver exercícios Enem 3, 7 e 15). 

 
Resposta: 

 
 

4. No trapézio ABCD, temos AB = 6 cm e CD = 10 cm.  

Se BF/FC = AE/ED = 4, calcule a medida de EF.  
(Ver exercícios Enem 5, 10, 13, 17, 18) 

 
Resposta: 

 
 

 
5. O ΔABC, a seguir, possui lados de medidas a, b e c. A reta r 

é paralela à base BC, passando pelo incentro I do triângulo. 
Calcule o perímetro do ΔADE. (Ver exercícios Enem 3, 7 e 15). 

 
Resposta: 
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6. As bases AB e CD de um trapézio medem 42 cm e 112 cm, 

respectivamente. Se o ângulo ABC é o dobro do ângulo CDA, 
determine a medida do lado BC. (Ver exercício Enem 17). 

 
Resposta: 

 
 
7. Calcule a altura de uma torre situada em terreno horizontal, 

conhecendo as seguintes medições. (Ver exercícios Enem 2, 3, 8 
e 15) 
 
I. Do ponto A, colocado no sul da torre, ela é vista sob 
ângulo de 45ᵒ. 
II. Do ponto B, situado a leste, ela é vista sob ângulo de 30ᵒ. 
III. A distância entre A e B é 100 metros. 

Resposta: 

 
 
8. Um retângulo ABCD feito de papel, com lados AB = 4 e 

BC = 7, é dobrado em torno do segmento EF, de acordo com 
a ilustração a seguir. (Ver exercícios Enem 4).  

 

Considerando AE = 2, calcule a medida da dobra EF. 
Resposta: 

 
9. Os lados de um triângulo medem 7 m, 9 m e 14 m. Calcule 
a medida da mediana relativa ao maior lado. 
Resposta: 

 
 
10. Uma praça circular de raio R foi construída a partir da planta a 
seguir. (Ver exercícios Enem 1, 2, 9 e 12). 

 
Os segmentos AB,BC e CA simbolizam ciclovias construídas 

no interior da praça, sendo que AB 80m. De acordo com 
a planta e as informações dadas, determine a medida do raio 
dessa praça. 
Resposta: 
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11. O triângulo retângulo ABC possui lados de 5 cm, 12 cm e 

13 cm. Calcule o raio da circunferência inscrita nesse triângulo. 
(Ver exercícios Enem 1, 2, 9 e 12). 
Resposta: 

 
 
12. Considere duas circunferências concêntricas de raios 2 cm 
e 8 cm. Determine os raios das circunferências tangentes às 
duas circunferências dadas. (Ver exercícios Enem 1, 2, 9 e 12). 
Resposta: 

 
 
13. Observe a figura. (Ver exercício Enem 15). 

 
Nessa figura, ABCD é um quadrado de lado 1, EF = FC = FB e DE 
= 0,5. Determine a área do triângulo BCF. 

Resposta: 
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1. (Enem)  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.    
   
2. (Enem)  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.     

 
3. (Enem)  Uma família resolveu comprar um imóvel num bairro 
cujas ruas estão representadas na figura. As ruas com nomes de 
letras são paralelas entre si e perpendiculares às ruas identificadas 
com números. Todos os quarteirões são quadrados, com as mesmas 
medidas, e todas as ruas têm a mesma largura, permitindo caminhar 
somente nas direções vertical e horizontal. Desconsidere a largura 
das ruas. 

 
A família pretende que esse imóvel tenha a mesma distância de 
percurso até o local de trabalho da mãe, localizado na rua 6 com a 
rua E, o consultório do pai, na rua 2 com a rua E, e a escola das 
crianças, na rua 4 com a rua A. Com base nesses dados, o imóvel que 
atende as pretensões da família deverá ser localizado no encontro 
das ruas  
a) 3 e C.   b) 4 e C.   c) 4 e D.   d) 4 e E.   e) 5 e C.    
   
4. (Enem)  Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o 
local da festa com bandeirinhas de papel. Essas bandeirinhas foram 
feitas da seguinte maneira: inicialmente, recortaram as folhas de 
papel em forma de quadrado, como mostra a Figura 1. Em seguida, 

dobraram as folhas quadradas ao meio sobrepondo os lados BC  e 

AD,  de modo que C  e D  coincidam, e o mesmo ocorra com A  e 

B,  conforme ilustrado na Figura 2. Marcaram os pontos médios O

e N,  dos lados FG  e AF,  respectivamente, e o ponto M  do lado 

AD,  de modo que AM  seja igual a um quarto de AD.  A seguir, 

fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha 
dobrada. 

 
Após os cortes, a folha e aberta e a bandeirinha esta pronta. 
A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é  

a)    b)    c)    

 d)    e)     
 
5. (Enem)  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. 
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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     

   
6. (Enem)  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. 

Disponível em: www.arq.ufsc.br. Acesso em: 3 mar. 2012. 
 
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%.   
  
7. (Enem)  Em um sistema de dutos, três canos iguais, de raio 
externo 30 cm, são soldados entre si e colocados dentro de um cano 
de raio maior, de medida R. Para posteriormente ter fácil 
manutenção, é necessário haver uma distância de 10cm entre os 
canos soldados e o cano de raio maior. Essa distância é garantida 
por um espaçador de metal, conforme a figura: 

 

Utilize 1,7 como aproximação para 3.  

O valor de R, em centímetros, é igual a  
a) 64,0.   b) 65,5.   c) 74,0.   d) 81,0.   e) 91,0.    
 
8. (Enem)  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
    

9. (Enem)  Em exposições de artes plásticas, é usual que estátuas 
sejam expostas sobre plataformas giratórias. Uma medida de 
segurança é que a base da escultura esteja integralmente apoiada 
sobre a plataforma. Para que se providencie o equipamento 
adequado, no caso de uma base quadrada que será fixada sobre 
uma plataforma circular, o auxiliar técnico do evento deve estimar a 
medida R do raio adequado para a plataforma em termos da medida 
L do lado da base da estatua. Qual relação entre R e L o auxiliar 
técnico deverá apresentar de modo que a exigência de segurança 
seja cumprida?  

a) R L/ 2     b) R 2L/π    c) R L/ π     

d) R L/2     e)  R L/ 2 2     

   
10. (Enem)  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.    
   
11. (Enem)  A loja Telas & Molduras cobra 20 reais por metro 
quadrado de tela, 15 reais por metro linear de moldura, mais uma 
taxa fixa de entrega de 10 reais. 
Uma artista plástica precisa encomendar telas e molduras a essa 
loja, suficientes para 8 quadros retangulares (25 cm x 50 cm). Em 
seguida, fez uma segunda encomenda, mas agora para 8 quadros 
retangulares (50 cm x 100 cm).  
O valor da segunda encomenda será  
a) o dobro do valor da primeira encomenda, porque a altura e a 

largura dos quadros dobraram.    
b) maior do que o valor da primeira encomenda, mas não o dobro.    
c) a metade do valor da primeira encomenda, porque a altura e a 

largura dos quadros dobraram.    
d) menor do que o valor da primeira encomenda, mas não a 

metade.    
e) igual ao valor da primeira encomenda, porque o custo de entrega 

será o mesmo.    
   
12. (Enem)  Uma metalúrgica recebeu uma encomenda para 
fabricar, em grande quantidade, uma peça com o formato de um 
prisma reto com base triangular, cujas dimensões da base são 6 cm, 
8 cm e 10 cm e cuja altura é 10 cm. Tal peça deve ser vazada de tal 
maneira que a perfuração na forma de um cilindro circular reto seja 
tangente as suas faces laterais, conforme mostra a figura. 
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O raio da perfuração da peça é igual a  
a) 1 cm.    b) 2 cm.    c) 3 cm.   d) 4 cm.    e) 5 cm.    
   
13. (Enem)  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.    

   
14. (Enem)  O governo cedeu terrenos para que famílias 
construíssem suas residências com a condição de que no mínimo 

94%  da área do terreno fosse mantida como área de preservação 

ambiental. Ao receber o terreno retangular ABCD,  em que 

BC
AB ,

2
  Antônio demarcou uma área quadrada no vértice A,  

para a construção de sua residência, de acordo com o desenho, no 

qual 
AB

AE
5

  é lado do quadrado. 

 
Nesse caso, a área definida por Antônio atingiria exatamente o 
limite determinado pela condição se ele  
a) duplicasse a medida do lado do quadrado.    
b) triplicasse a medida do lado do quadrado.    
c) triplicasse a área do quadrado.    

d) ampliasse a medida do lado do quadrado em 4%.     

e) ampliasse a área do quadrado em 4%.     

   

15. (Enem)  Quatro estações distribuidoras de energia A, B, C  e D  

estão dispostas como vértices de um quadrado de 40km  de lado. 

Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo 

equidistante das estações A  e B  e da estrada (reta) que liga as 

estações C  e D.  A nova estação deve ser localizada  

a) no centro do quadrado.    

b) na perpendicular à estrada que liga C  e D  passando por seu 

ponto médio, a 15km  dessa estrada.    

c) na perpendicular à estrada que liga C  e D  passando por seu 

ponto médio, a 25km  dessa estrada.    

d) no vértice de um triângulo equilátero de base AB,  oposto a essa 

base.    

e) no ponto médio da estrada que liga as estações A  e B.     
   

16. (Enem)  As cidades de Quito e Cingapura encontram-se próximas 

à linha do equador e em pontos diametralmente postos no globo 

terrestre. Considerando o raio da Terra igual a 6370km, pode-se 

afirmar que um avião saindo de Quito, voando em média 800km/h, 

descontando as paradas de escala, chega a Cingapura em 

aproximadamente  

a) 16 horas.   b) 20 horas.   c) 25 horas.   d) 32 horas.   e) 36 horas.    
   
17. (Enem)  Um marceneiro deseja construir uma escada trapezoidal 

com 5  degraus, de forma que o mais baixo e o mais alto tenham 

larguras respectivamente iguais a 60 cm  e a 30 cm,  conforme a 

figura: 

 
Os degraus serão obtidos cortando-se uma peça linear de madeira 
cujo comprimento mínimo, em cm,  deve ser:   

a) 144.    b) 180.    c) 210.    d) 225.    e) 240.     

   

18. (Enem)  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.     

   
19. (Enem)  Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de 
fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo será construído 

com exatamente 17  palitos e pelo menos um dos lados do 

triângulo deve ter o comprimento de exatamente 6  palitos. A figura 

ilustra um triângulo construído com essas características. 

 
A quantidade máxima de triângulos não congruentes dois a dois que 
podem ser construídos é  

a) 3.    b) 5.    c) 6.    d) 8.    e) 10.     

   
    
  
Gabarito:   
1: [D] 2: [C] 3: [C  4: [E] 5: [C] 6: [C] 7: [C] 
8: [D] 9: [A]  10: [E] 11: [B] 12: [B] 13: [D] 14: [C] 
15: [C] 16: [C] 17: [D] 18: [B] 19: [A] 20: [E] 
 


