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Resolução de Questões do ENEM
1. Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo material. Por ter
1
recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura em , preservando
8
suas espessuras. A fim de manter o custo com o material de cada porta, precisou reduzir a
largura.
A razão entre a largura da nova porta e a largura da porta anterior é
1
a)
8
7
b)
8
8
c)
7
8
d)
9
9
e)
8

2. O condomínio de um edifício permite que cada proprietário de apartamento construa um
armário em sua vaga de garagem. O projeto da garagem, na escala 1: 100, foi disponibilizado aos
interessados já com as especificações das dimensões do armário, que deveria ter o formato de
um paralelepípedo retângulo reto, com dimensões, no projeto, iguais a 3cm, 1cm e 2cm.
O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será
a) 6.
b) 600.
c) 6.000.
d) 60.000.
e) 6.000.000.

3. Uma empresa que organiza eventos de formatura confecciona canudos de diplomas a partir de
folhas de papel quadradas. Para que todos os canudos fiquem idênticos, cada folha é enrolada
em torno de um cilindro de madeira de diâmetro d em centímetros, sem folga, dando-se 5 voltas
completas em torno de tal cilindro. Ao final, amarra-se um cordão no meio do diploma, bem
ajustado, para que não ocorra o desenrolamento, como ilustrado na figura.
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Em seguida, retira-se o cilindro de madeira do meio do papel enrolado, finalizando a confecção do
diploma. Considere que a espessura da folha de papel original seja desprezível.
Qual é a medida, em centímetros, do lado da folha de papel usado na confecção do diploma?
a)  d
b) 2 d
c) 4 d
d) 5 d
e) 10 d

4. Uma empresa farmacêutica produz medicamentos em pílulas, cada uma na forma de um
cilindro com uma semiesfera com o mesmo raio do cilindro em cada uma de suas extremidades.
Essas pílulas são moldadas por uma máquina programada para que os cilindros tenham sempre
10mm de comprimento, adequando o raio de acordo com o volume desejado.
Um medicamento é produzido em pílulas com 5mm de raio. Para facilitar a deglutição, deseja-se
produzir esse medicamento diminuindo o raio para 4mm, e, por consequência, seu volume. Isso
exige a reprogramação da máquina que produz essas pílulas.
Use 3 como valor aproximado para  .
A redução do volume da pílula, em milímetros cúbicos, após a reprogramação da máquina, será
igual a
a) 168.
b) 304.
c) 306.
d) 378.
e) 514.

5. Gangorra é um brinquedo que consiste de uma tábua longa e estreita equilibrada e fixada no
seu ponto central (pivô). Nesse brinquedo, duas pessoas sentam-se nas extremidades e,
alternadamente, impulsionam-se para cima, fazendo descer a extremidade oposta, realizando,
assim, o movimento da gangorra.
Considere a gangorra representada na figura, em que os pontos A e B são equidistantes do pivô:

A projeção ortogonal da trajetória dos pontos A e B, sobre o plano do chão da gangorra, quando
esta se encontra em movimento, é:
a)
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b)

c)

d)

e)
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Gabarito
1.
2.
3.
4.
5.
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