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Aula ao vivo de matemática (03/07/2013) – Trigonometria 1 
 

1. (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.    
   
2. (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    
   
3. (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:  
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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 .    
   
4. (Enem 2009)  Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança um terreno 

retangular de 3 km x 2 km que contém uma área de extração de ouro delimitada por um quarto 

de círculo de raio 1 km 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

3
= 0,58)  

a) 50%.    
b) 43%.    
c) 37%.    
d) 33%.    
e) 19%.    
   
5. (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. 
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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 m

2
.     

b) 108 m
2
.     

c) (12 + 2 3 )2 m
2
.    

d) 300 m
2
.     

e) (24 + 2 3 )2 m
2
.    

 

Gabarito 
1. D  2. C  3. B  4. E  5. B 


