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ATIVIDADES DE SALA 
 
1. (Enem 2018)  Um artesão possui potes cilíndricos de tinta cujas medidas externas são 4 cm  

de diâmetro e 6 cm  de altura. Ele pretende adquirir caixas organizadoras para armazenar seus 

potes de tinta, empilhados verticalmente com tampas voltadas para cima, de forma que as 
caixas possam ser fechadas. 
No mercado, existem cinco opções de caixas organizadoras, com tampa, em formato de 
paralelepípedo reto retângulo, vendidas pelo mesmo preço, possuindo as seguintes dimensões 
internas: 
 

Modelo 

Comprimento 

(cm)  

Largura 

(cm)  

Altura 

(cm)  

I 8  8  40  

II 8  20  14  

III 18  5  35  

IV 20  12  12  

V 24  8  14  

 
Qual desses modelos o artesão deve adquirir para conseguir armazenar o maior número de 
potes por caixa?  
a) I    
b) II    
c) III    
d) IV    
e) V    
  
2. (Enem 2017)  Uma empresa especializada em conservação de piscinas utiliza um produto 

para tratamento da água cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 1,5 mL  

desse produto para cada 1.000 L  de água da piscina. Essa empresa foi contratada para cuidar 

de uma piscina de base retangular, de profundidade constante igual a 1,7 m,  com largura e 

comprimento iguais a 3 m  e 5 m,  respectivamente. O nível da lâmina d’água dessa piscina é 

mantido a 50 cm  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.     

  
 
3. (Enem 2017)  Uma rede hoteleira dispõe de cabanas simples na ilha de Gotland, na Suécia, 
conforme Figura 1. A estrutura de sustentação de cada uma dessas cabanas está 
representada na Figura 2. A ideia é permitir ao hóspede uma estada livre de tecnologia, mas 
conectada com a natureza. 
 

 
 
A forma geométrica da superfície cujas arestas estão representadas na Figura 2 é  
a) tetraedro.    
b) pirâmide retangular.    
c) tronco de pirâmide retangular.    
d) prisma quadrangular reto.    
e) prisma triangular reto.    
  
 
4. (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 32m  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.     
 
 

5. (Enem 2016)  A figura representa o globo terrestre e nela estão marcados os pontos A, B  e 

C.  Os pontos A  e B  estão localizados sobre um mesmo paralelo, e os pontos B  e C,  sobre 

um mesmo meridiano. É traçado um caminho do ponto A  até C,  pela superfície do globo, 

passando por B,  de forma que o trecho de A  até B  se dê sobre o paralelo que passa por A  e 

B  e, o trecho de B  até C  se dê sobre o meridiano que passa por B  e C.  

 
Considere que o plano α  é paralelo à linha do equador na figura. 

 

 
 
A projeção ortogonal, no plano ,α  do caminho traçado no globo pode ser representada por  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
  
 



6. (Enem 2016)  Um petroleiro possui reservatório em formato de um paralelepípedo retangular 

com as dimensões dadas por 60 m 10 m  de base e 10 m  de altura. Com o objetivo de 

minimizar o impacto ambiental de um eventual vazamento, esse reservatório é subdividido em 

três compartimentos, A, B  e C,  de mesmo volume, por duas placas de aço retangulares com 

dimensões de 7 m  de altura e 10 m  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 C.  

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) 3 31,4 10 m     

b) 3 31,8 10 m     

c) 3 32,0 10 m     

d) 3 33,2 10 m     

e) 3 36,0 10 m     

  
7. (Enem 2016)  É comum os artistas plásticos se apropriarem de entes matemáticos para 
produzirem, por exemplo, formas e imagens por meio de manipulações. Um artista plástico, em 
uma de suas obras, pretende retratar os diversos polígonos obtidos pelas intersecções de um 
plano com uma pirâmide regular de base quadrada. 
 
Segundo a classificação dos polígonos, quais deles são possíveis de serem obtidos pelo artista 
plástico?  
a) Quadrados, apenas.    
b) Triângulos e quadrados, apenas.    
c) Triângulos, quadrados e trapézios, apenas.    
d) Triângulos, quadrados, trapézios e quadriláteros irregulares, apenas.    
e) Triângulos, quadrados, trapézios, quadriláteros irregulares e pentágonos, apenas.    
  
8. (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, sobreposta 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 320 m .  Uma região possui um silo cheio e apenas um 

caminhão para transportar os grãos para a usina de beneficiamento. 
 



 
 

Utilize 3  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.     
  
 
9. (Enem 2015)  Uma fábrica de sorvetes utiliza embalagens plásticas no formato de 

paralelepípedo retangular reto. Internamente, a embalagem tem 10 cm  de altura e base de 

20 cm  por 10 cm.  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 
31.000 cm  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 3cm ,  da mistura sabor morango que deverá ser colocado na 

embalagem é  
a) 450.     
b) 500.     
c) 600.     
d) 750.     
e) 1.000.     
  
10. (Enem 2015)  O tampo de vidro de uma mesa quebrou-se e deverá ser substituído por 
outro que tenha a forma de círculo. O suporte de apoio da mesa tem o formato de um prisma 

reto, de base em forma de triângulo equilátero com lados medindo 30 cm.   

Uma loja comercializa cinco tipos de tampos de vidro circulares com cortes já padronizados, 

cujos raios medem 18 cm,  26 cm,  30 cm,  35 cm  e 60 cm.  O proprietário da mesa deseja 

adquirir nessa loja o tampo de menor diâmetro que seja suficiente para cobrir a base superior 
do suporte da mesa. 

Considere 1,7  como aproximação para 3.  

 
O tampo a ser escolhido será aquele cujo raio, em centímetros, é igual a  
a) 18.     
b) 26.     



c) 30.     
d) 35.     

e) 60.     
  

 
 
ATIVIDADES PROPOSTAS  
 
1. (Enem 2018)  Minecraft é um jogo virtual que pode auxiliar no desenvolvimento de 
conhecimentos relacionados a espaço e forma. É possível criar casas, edifícios, monumentos e 
até naves espaciais, tudo em escala real, através do empilhamento de cubinhos. 

Um jogador deseja construir um cubo com dimensões 4 4 4.   Ele já empilhou alguns dos 
cubinhos necessários, conforme a figura. 
 

 
 
Os cubinhos que ainda faltam empilhar para finalizar a construção do cubo, juntos, formam 
uma peça única, capaz de completar a tarefa. 
 

O formato da peça capaz de completar o cubo 4 4 4   é  

a)     

b)     

c)     



d)     

e)     
 
 
2. (Enem 2016)  Os alunos de uma escola utilizaram cadeiras iguais às da figura para uma aula 
ao ar livre. A professora, ao final da aula, solicitou que os alunos fechassem as cadeiras para 
guardá-las. Depois de guardadas, os alunos fizeram um esboço da vista lateral da cadeira 
fechada. 
 

 
 
Qual e o esboço obtido pelos alunos?  

a)     

b)     

c)     



d)     

e)     
 
 
3. (Enem 2015)  Para resolver o problema de abastecimento de água foi decidida, numa 
reunião do condomínio, a construção de uma nova cisterna. A cisterna atual tem formato 

cilíndrico, com 3 m  de altura e 2 m  de diâmetro, e estimou-se que a nova cisterna deverá 

comportar 381m  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 deve 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     

  
4. (Enem 2015)  Para o modelo de um troféu foi escolhido um poliedro P,  obtido a partir de 

cortes nos vértices de um cubo. Com um corte plano em cada um dos cantos do cubo, retira-se 
o canto, que é um tetraedro de arestas menores do que metade da aresta do cubo. Cada face 

do poliedro P,  então, é pintada usando uma cor distinta das demais faces. 

 
Com base nas informações, qual é a quantidade de cores que serão utilizadas na pintura das 
faces do troféu?  
a) 6     
b) 8     
c) 14     
d) 24     
e) 30     
 
 
5. (Enem 2014)  O acesso entre os dois andares de uma casa é feito através de uma escada 

circular (escada caracol), representada na figura. Os cinco pontos A,  B,  C,  D,  E  sobre o 

corrimão estão igualmente espaçados, e os pontos P,  A  e E  estão em uma mesma reta. 

Nessa escada, uma pessoa caminha deslizando a mão sobre o corrimão do ponto A  até o 

ponto D.  
 



 
 
A figura que melhor representa a projeção ortogonal, sobre o piso da casa (plano), do caminho 
percorrido pela mão dessa pessoa é:  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
  
6. (Enem 2014)  Um carpinteiro fabrica portas retangulares maciças, feitas de um mesmo 
material. Por ter recebido de seus clientes pedidos de portas mais altas, aumentou sua altura 

em 
1

,
8

 preservando 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  

a) 
1

8
    

b) 
7

8
    

c) 
8

7
    

d) 
8

9
    

e) 
9

8
    

  



7. (Enem 2014)  Um fazendeiro tem um depósito para armazenar leite formado por duas partes 
cúbicas que se comunicam, como indicado na figura. A aresta da parte cúbica de baixo tem 
medida igual ao dobro da medida da aresta da parte cúbica de cima. A torneira utilizada para 

encher o depósito tem vazão constante e levou 8  minutos para encher metade da parte de 

baixo. 
 

 
 
Quantos minutos essa torneira levará para encher completamente o restante do depósito?  
a) 8.     
b) 10.     
c) 16.     
d) 18.     
e) 24.     
  
8. (Enem 2014)  Conforme regulamento da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac), o 
passageiro que embarcar em voo doméstico poderá transportar bagagem de mão, contudo a 
soma das dimensões da bagagem (altura + comprimento + largura) não pode ser superior a 

115cm.  

A figura mostra a planificação de uma caixa que tem a forma de um paralelepípedo retângulo. 
 

 
 
O maior valor possível para x,  em centímetros, para que a caixa permaneça dentro dos 

padrões permitidos pela Anac é  
a) 25.     
b) 33.     
c) 42.     
d) 45.     
e) 49.     
  
9. (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 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.     
  
 
10. (Enem 2014)  Uma lata de tinta, com a forma de um paralelepípedo retangular reto, tem as 
dimensões, em centímetros, mostradas na figura. 
 

 
 
Será produzida uma nova lata, com os mesmos formato e volume, de tal modo que as 

dimensões de sua base sejam 25%  maiores que as da lata atual. 

 
Para obter a altura da nova lata, a altura da lata atual deve ser reduzida em  
a) 14,4%     
b) 20%     
c) 32,0%     

d) 36,0%     

e) 64,0%     

  
11. (Enem 2014)  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. 
 

 
 
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) dπ     
b) 2 dπ     
c) 4 dπ     
d) 5 dπ     
e) 10 dπ     
  
 
 



12. (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.     
  
13. (Enem 2017)  Um casal realiza sua mudança de domicílio e necessita colocar numa caixa 

de papelão um objeto cúbico, de 80 cm  de aresta, que não pode ser desmontado. Eles têm à 

disposição cinco caixas, com diferentes dimensões, conforme descrito: 
 

- Caixa 1: 86 cm 86 cm 86 cm   

- Caixa 2: 75 cm 82 cm 90 cm   

- Caixa 3: 85 cm 82 cm 90 cm   

- Caixa 4: 82 cm 95 cm 82 cm   

- Caixa 5: 80 cm 95 cm 85 cm   

 
O casal precisa escolher uma caixa na qual o objeto caiba, de modo que sobre o menor espaço 
livre em seu interior. 
 
A caixa escolhida pelo casal deve ser a de número  
a) 1.     
b) 2.     
c) 3.     
d) 4.     
e) 5.     
 
 
14. (Enem 2014)  Um sinalizador de trânsito tem o formato de um cone circular reto. O 
sinalizador precisa ser revestido externamente com adesivo fluorescente, desde sua base 
(base do cone) até a metade de sua altura, para sinalização noturna. O responsável pela 
colocação do adesivo precisa fazer o corte do material de maneira que a forma do adesivo 
corresponda exatamente à parte da superfície lateral a ser revestida. 
 
Qual deverá ser a forma do adesivo?  

a)     

b)     



c)     

d)     

e)     
 

GABARITO DAS ATIVIDADES PROPOSTAS 

1. A   4. C   7. B   10. D      13. C  

2. C   5. C   8. E   11. D     14. E 

3. C   6. D   9. E   12. E 


