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Matemática

1. (Enem 2017)  Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto 
para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5ml  
desse produto para cada 1.000l de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar 
de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7m, com largura e 
comprimento iguais a 3m e 5m, respectivamente. O nível da lâmina d’água dessa piscina é 
mantido a 50cm da borda da piscina.

A quantidade desse produto, em mililitro, que deve ser adicionada a essa piscina de modo a 
atender às suas especificações técnicas é:

a)   11,25
b)    27,00
c)    28,80
d)    32,25
e)    49,50
  
2. (Enem 2016) Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo 
retangular com as dimensões dadas por 60m x 10m de base e  de altura. Com o objetivo de 
minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido 
em compartimentos A, B e C de mesmo volume, por duas placas de aço retangulares com 
dimensões de 7m de altura e 10m de base, de modo que os compartimentos são interligados, 
conforme a figura. Assim, caso haja rompimento no casco do reservatório, apenas uma 
parte de sua carga vazará.

Suponha que ocorra um desastre quando o petroleiro se encontra com sua carga máxima: 
ele sofre um acidente que ocasiona um furo no fundo do compartimento. Para fins de 
cálculo, considere desprezíveis as espessuras das placas divisórias.

Após o fim do vazamento, o volume de petróleo derramado terá sido de: 

a)    1,4 x 103m3
b)    1,8 x 103m3
c)    2,0 x 103m3
d)    3,2 x 103m3
e)    6,0 x 103m3



3. (Enem 2016)  Em regiões agrícolas, é comum a presença de silos para armazenamento e 
secagem da produção de grãos, no formato de um cilindro reto, sobreposto por um cone, e 
dimensões indicadas na figura. O silo fica cheio e o transporte dos grãos é feito em 
caminhões de carga cuja capacidade é de 20m3. Uma região possui um silo cheio e apenas 
um caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento.

Utilize  como aproximação para π.

O número mínimo de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o volume 
de grãos armazenados no silo é:
 
a)    6
b)    16
c)    17
d)    18
e)    21
  
4. (Enem 2015)  Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de 
paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10cm de altura e base de 
20cm por 10cm. No processo de confecção do sorvete, uma mistura é colocada na 
embalagem no estado líquido e, quando levada ao congelador, tem seu volume aumentado 
em 25%, ficando com consistência cremosa. 

Inicialmente é colocada na embalagem uma mistura sabor chocolate com volume de 
1.000cm3 e, após essa mistura ficar cremosa, será adicionada uma mistura sabor morango, 
de modo que, ao final do processo de congelamento, a embalagem fique completamente 
preenchida com sorvete, sem transbordar.

O volume máximo, em cm3, da mistura sabor morango que deverá ser colocado na 
embalagem é:
 
a)     450
b)     500
c)     600
d)     750
e)     1.000



5. (Enem 2015)  Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidido, em uma 
reunião de condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato 
cilíndrico, com 3m de altura e 2m de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá 
comportar 81m3 de água, mantendo o formato cilíndrico e a altura da atual. Após a 
inauguração da nova cisterna, a antiga será desativada.

Utilize 3,0 como aproximação para π.

Qual deverá ser o aumento, em metros, no raio da cisterna para atingir o volume desejado? 

a)     0,5
b)     1,0
c)     2,0
d)     3,5
e)     8,0

6. (Enem 2014)  Na alimentação de gado de corte, o processo de cortar a forragem, colocá-la 
no solo, compactá-la e protegê-la com uma vedação denomina-se silagem. Os silos mais 
comuns são os horizontais, cuja forma é a de um prisma reto trapezoidal, conforme 
mostrado na figura.

Considere um silo de 2m de altura, 6m de largura de topo e 20m de comprimento. Para cada 
metro de altura do silo, a largura do topo tem 0,5m a mais do que a largura do fundo. Após a 
silagem, 1 tonelada de forragem ocupa 2m3 desse tipo de silo.

EMBRAPA. Gado de corte. Disponível em: www.cnpgc.embrapa.br. Acesso em: 1 ago. 2012 (adaptado).

Após a silagem, a quantidade máxima de forragem que cabe no silo, em toneladas, é:
 
a)     110
b)     125
c)     130
d)     220
e)     260
  
7. (Enem 2014)  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, foi 1:100 
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 de:
 
a)     6
b)     600
c)     6.000
d)     60.000
e)     6.000.000

8. (Enem 2014)  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 π.

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

9. (Enem 2012)  Alguns objetos, durante a sua fabricação, necessitam passar por um processo 
de resfriamento. Para que isso ocorra, uma fábrica utiliza um tanque de resfriamento, como 
mostrado na figura.

O que aconteceria com o nível da água, se colocássemos no tanque um objeto cujo volume 
fosse de 2.400cm3?

a) O nível subiria 0,2cm, fazendo a água ficar com 20,2cm de altura.   
b) O nível subiria 1cm, fazendo a água ficar com 21cm de altura.   
c) O nível subiria 2cm, fazendo a água ficar com 22cm de altura.   
d) O nível subiria 8cm, fazendo a água transbordar.   
e) O nível subiria 20cm, fazendo a água transbordar.   



10. (Enem 2011)  É possível usar água ou comida para atrair aves e observá-las. Muitas 
pessoas costumam usar água com açúcar, por exemplo, para atrair beija-flores. Mas é 
importante saber que, na hora de fazer a mistura, você deve sempre usar uma parte de 
açúcar para cinco partes de água. Além disso, em dias quentes, precisa trocar a água de duas 
a três vezes, pois com o calor ela pode fermentar e, se for ingerida pela ave, pode deixá-la 
doente. O excesso de açúcar, ao cristalizar, também pode manter o bico da ave fechado, 
impedindo-a de se alimentar. Isso pode até matá-la. 

Ciência Hoje das Crianças. FNDE; Instituto Ciência Hoje, n. 166, mar 1996. 

Pretende-se encher completamente um copo com a mistura para atrair beija-flores. O copo 
tem formato cilíndrico e suas medidas são 10cm de altura e 4cm de diâmetro. A quantidade 
de água que deve ser utilizada na mistura é cerca de (utilize π = 3):
 
a)     20ml
b)     24ml 
c)     100ml
d)     120ml
e)     600ml
  
11. (Enem 2010)  Um porta-lápis de madeira foi construído no formato cúbico, seguindo o 
modelo ilustrado a seguir. O cubo de dentro é vazio. A aresta do cubo maior mede 12cm e a 
do cubo menor, que é interno, mede 8cm.

O volume de madeira utilizado na confecção desse objeto foi de:
 
a)     12cm3
b)     64cm3
c)     96cm3
d)     1 .216cm3
e)     1.728cm3

12. (Enem 2010)  Uma fábrica produz barras de chocolate no formato de paralelepípedos e de 
cubos, com o mesmo volume. As arestas da barra de chocolate no formato de paralelepípedo 
medem 3cm de largura, 18cm de comprimento e 4cm de espessura. 
Analisando as características das figuras geométricas descritas, a medida das arestas dos 
chocolates que têm o formato de cubo é igual a:



a)     5cm
b)     6cm
c)     12cm
d)     24cm
e)     25cm
  
13. (Enem 2010)  A siderúrgica “Metal Nobre” produz diversos objetos maciços utilizando o 
ferro. Um tipo especial de peça feita nessa companhia tem o formato de um paralepípedo 
retangular, de acordo com as dimensões indicadas na figura a seguir:

O produto das três dimensões indicadas na peça resultaria na medida da grandeza:

a) massa
b) volume
c) superfície
d) capacidade
e) comprimento
  
14. (Enem 2010)  Dona Maria, diarista na casa da família Teixeira, precisa fazer café para 
servir as vinte pessoas que se encontram numa reunião na sala. Para fazer o café, Dona 
Maria dispõe de uma leiteira cilíndrica e copinhos plásticos, também cilíndricos.

Com o objetivo de não desperdiçar café, a diarista deseja colocar a quantidade mínima de 
água na leiteira para encher os vinte copinhos pela metade. Para que isso ocorra, Dona Maria 
deve:
 
a) encher a leiteira até a metade, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo   
b) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 20 vezes maior que o volume do copo   
c) encher a leiteira toda de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo   
d) encher duas leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo
e) encher cinco leiteiras de água, pois ela tem um volume 10 vezes maior que o volume do copo



15. (Enem 2010)  No manejo sustentável de florestas, é preciso muitas vezes obter o volume 
da tora que pode ser obtida a partir de uma árvore. Para isso, existe um método prático, em 
que se mede a circunferência da árvore à altura do peito de um homem (1,30m), conforme 
indicado na figura. A essa medida denomina-se "rodo" da árvore. O quadro a seguir indica a 
fórmula para se cubar, ou seja, obter o volume da tora em m3 a partir da medida do rodo e da 
altura da árvore.

Um técnico em manejo florestal recebeu a missão de cubar, abater e transportar cinco toras 
de madeira, de duas espécies diferentes, sendo:
• 3 toras da espécie I, com 3m de rodo, 12m de comprimento e densidade 0,77 toneladas/m3;
• 2 toras da espécie II, com 4m de rodo, 10m de comprimento e densidade 0,78 toneladas/m3.

Após realizar seus cálculos, o técnico solicitou que enviassem caminhões para transportar 
uma carga de, aproximadamente:
 
a)    29,9 toneladas
b)    31,1 toneladas
c)    32,4 toneladas
d)    35,3 toneladas
e)    41,8 toneladas
  
16. (Enem 2010)  Para construir uma manilha de esgoto, um cilindro com 2m de diâmetro e 
4m de altura (de espessura desprezível), foi envolvido homogeneamente por uma camada de 
concreto, contendo 20cm de espessura. Supondo que cada metro cúbico de concreto custe 
R$ 10,00 e tomando 3,1 como valor aproximado de ð, então o preço dessa manilha é igual a:
 
a)    R$ 230,40
b)    R$ 124,00
c)    R$ 104,16
d)    R$ 54,56
e)    R$ 49,60
  
17. (Enem 2010)  Em um casamento, os donos da festa serviam champanhe aos seus 
convidados em taças com formato de um hemisfério (Figura 1), porém um acidente na 
cozinha culminou na quebra de grande parte desses recipientes.



Para substituir as taças quebradas, utilizou-se um outro tipo com formato de cone (Figura 2). 
No entanto, os noivos solicitaram que o volume de champanhe nos dois tipos de taças fosse 
igual.

Considere:

Sabendo que a taça com o formato de hemisfério é servida completamente cheia, a altura do 
volume de champanhe que deve ser colocado na outra taça, em centímetros, é de:
 
a)    1,33
b)    6,00
c)    12,00
d)    56,52
e)    113,04
  
18. (Enem 2006)  Eclusa é um canal que, construído em águas de um rio com grande desnível, 
possibilita a navegabilidade, subida ou descida de embarcações. No esquema a seguir, está 
representada a descida de uma embarcação, pela eclusa do porto Primavera, do nível mais 
alto do rio Paraná até o nível da jusante.

A câmara dessa eclusa tem comprimento aproximado de 200m e largura igual a 17m. A 
vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de 4.200m3 por minuto. 
Assim, para descer do nível mais alto até o nível da jusante, uma embarcação leva cerca de: 



a)    2 minutos
b)    5 minutos
c)    11 minutos
d)    16 minutos
e)    21 minutos

19. (Enem 2006)  Uma artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental a partir de 
moldes feitos com cartões de papel retangulares de 20cm x 10cm (conforme ilustram as 
figuras abaixo). Unindo dois lados opostos do cartão, de duas maneiras, a artesã forma 
cilindros e, em seguida, os preenche completamente com parafina.

Supondo-se que o custo da vela seja diretamente proporcional ao volume de parafina 
empregado, o custo da vela do tipo I, em relação ao custo da vela do tipo II, será:

a) o triplo    
b) o dobro    
c) igual    
d) a metade   
e) a terça parte  
  
20. (Enem 2003)  Prevenindo-se contra o período anual de seca, um agricultor pretende 
construir um reservatório fechado, que acumule toda a água proveniente da chuva que cair 
no telhado de sua casa, ao longo de um período anual chuvoso.
As ilustrações a seguir apresentam as dimensões da casa, a quantidade média mensal de 
chuva na região, em milímetros, e a forma do reservatório a ser construído.



Sabendo que 100 milímetros de chuva equivalem ao acúmulo de 100 litros de água em uma 
superfície plana horizontal de um metro quadrado, a profundidade (p) do reservatório deverá 
medir:
 
a)     4m
b)     5m
c)     6m
d)     7m
e)     8m

GABARITO  

Resposta da questão 1:
 [B]

Calculando:
V = 3 . 5 . (1,7 - 0,5) = 18m3 = 18.000l
Vproduto = 18 . 1,5 = 27ml

Resposta da questão 2:
 [D]

O volume total de petróleo contido no reservatório é igual a
60 x 10 x 10 = 6,0 x 103m3

Desse volume, após o vazamento, restarão apenas 
     x 60 x 10 x 7 = 2,8 x 103m3

Em consequência, a resposta é   
6,0 x 103 - 2,8 x 103 = 3,2x 103m3

Resposta da questão 3:
 [D]

O volume do silo é dado por

 π . 32 . 12 +     .  π . 32 . 3 = 324 + 27 = 351m3

Portanto, se o número de viagens que o caminhão precisará fazer para transportar todo o 
volume de grãos armazenados no silo, então  é

2
3

1
3

˜ ˜



n >           = 17,55

A resposta é 18.

Resposta da questão 4:
 [C]

Seja v o volume da mistura sabor morango que será colocado na embalagem. Tem-se que

1,25 . (1000 + v) < 20 . 10 . 10      v < 600 cm3 .

Portanto, a resposta é 600cm3.

Resposta da questão 5:
 [C]

O volume da cisterna é igual a π .         . 3 = 9m3 . Mantendo a altura, o raio r da nova cisterna 

deve ser tal que 81 = π . r2 . 3, ou seja, r = 3m. Em consequência, o aumento pedido deve ser de, 
aproximadamente, 3 - 1 = 2m.

Resposta da questão 6:
 [A]

Como h = 2m, segue-se que b = 6 - 2 . 0,5 = 5m. Logo, segue que o volume total do silo é igual 

a 2 .                . 20 = 220m3. Em consequência, sabendo que 1 tonelada de forragem ocupa 2m3, 

podemos concluir que o resultado pedido é           = 110 toneladas.

Resposta da questão 7:
 [E] 

Seja V o volume real do armário.
  
O volume do armário, no projeto, é 3 . 2 . 1 = 6cm3.  Logo, temos

      =                     V = 6.000.000cm3.
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Resposta da questão 8:
 [E] 

O volume de uma pílula de raio r, em milímetros cúbicos, é dado por

π . r2 . 10 +      . π . r3 = 2r2 (15 + 2r).

Portanto, o resultado pedido é igual a
2 . 52 . (15 + 2 . 5) - 2 . 42 . (15 + 2 . 4) = 1250 - 736 = 514mm3.

Resposta da questão 9:
 [C]

O nível da água subiria                  = 2cm, fazendo a água ficar com 25 - 5 + 2 = 22cm de altura.

Resposta da questão 10:
 [C]

Supondo que o volume de açúcar e o volume de água somem o volume do copo.

De acordo com o texto, temos:
Volume de água = 5x
Volume de água = x
Volume do copo = π . 22 . 10 = 3 . 22 . 10 = 120cm3
Então x + 5x = 120      6x = 120      x = 20cm3
Portanto, a quantidade de água deverá ser 5.20 = 100cm3 = 100ml.  

Resposta da questão 11:
 [D]

V = volume do cubo maior – volume do cubo menor
V = 123 - 83
V = 1728 – 512
V = 1216

Resposta da questão 12:
 [B]

Sendo a a aresta do cubo, temos:
a3 = 4 . 18 . 3
a3 = 216
a = 6

Então x + 5x = 120      6x = 120      x = 20cmEntão x + 5x = 120      6x = 120      x = 20cm



Resposta da questão 13:
 [B]

Multiplicando as dimensões temos o valor de seu volume em m3.  

Resposta da questão 14:
 [A]

Volume do copinho = π . 22 . 4 = 16 π cm3

Volume de 20 copinhos pela metade =      20. 16 π cm2 = 160 π cm3

Volume da leiteira = π . 42 . 20 = 320 π cm3  

Resposta da questão 15:
 [A]

Resposta da questão 16:
 [D]

Volume do concreto é V. Logo:

V = Volume do cilindro maior – volume do cilindro menor

V = π . (1,2)2 . 4 - π . 12 . 4
V = 1,76 . 3,1
V= 5,456m3

Logo, o preço da manilha será 5,456 . 10 = R$ 54,56

1
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= 2      C  = 2 . C   ,

Resposta da questão 17:
 [B]

      . π . 32 =      π . 32 . h      3h = 18      h = 6cm

Resposta da questão 18:
 [D]

O volume de água a ser escoado da câmara é de 200 . 17 . 20 = 68.000m3. Logo, como a 
vazão de escoamento é 4.200m3 por minuto, segue que uma embarcação leva cerca de

                = 16 minutos para descer do nível mais alto até o nível da jusante.

Resposta da questão 19:
 [B]

Sejam V  e V  os volumes das velas de cada tipo.
Temos que

V  = π .            . 10 =             cm3              e            V  = π .            . 20 =          cm3.

Se o custo é diretamente proporcional ao volume, então C = k . V,

em que C é o custo, k é a constante de proporcionalidade e V é o volume.
Desse modo,

C  = k .

C  = k .

ou seja, o custo da vela do tipo I, em relação ao custo da vela do tipo II, será o dobro.

Resposta da questão 20:
 [D]

Acumulado de chuva (mm) = 100 + 100 + 300 + 100 + 50 + 50 = 700mm
Em 1m2 o acumulado é de 700l
No telhado da casa = 700 . 8 . 10 = 56.000l = 56m3

Volume do reservatório = 2 . 7 . 
8   = 56, portanto     = 7m.
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8   = 56, portanto     = 7m.


