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                       ENEM em 10 Semanas (02/10/2013) – Geometria II e Trigonometria 
 
1. (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. 
 

 
 
Considere que a base do reservatório tenha raio r = 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 m2.     
b) 108 m2.     
c) (12 + )2 m2.    
d) 300 m2.     
e) (24 + )2 m2.    
   
2. (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  e largura igual a  A 

vazão aproximada da água durante o esvaziamento da câmara é de  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.     
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e) 21 minutos.    
   
3. (Enem 2006)  Uma artesã confecciona dois diferentes tipos de vela ornamental a partir de 
moldes feitos com cartões de papel retangulares de  (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.    
   
4. (Enem 2009)  Uma empresa que fabrica esferas de aço, de 6 cm de raio, utiliza caixas de 
madeira, na forma de um cubo, para transportá-las. 
Sabendo que a capacidade da caixa é de 13.824 cm3, então o número máximo de esferas que 
podem ser transportadas em uma caixa é igual a  
a) 4.    
b) 8.    
c) 16.    
d) 24.    
e) 32.    
   
5. (Enem 2005)  Os três recipientes da figura têm formas diferentes, mas a mesma altura e o 
mesmo diâmetro da boca. Neles são colocados líquido até a metade de sua altura, conforme 
indicado nas figuras. Representando por V1, V2 e V3 o volume de líquido em cada um dos 
recipientes, tem-se 
 

  
a) V1 = V2 = V3    
b) V1 < V3 < V2    
c) V1 = V3 < V2    
d) V3 < V1 < V2    
e) V1 < V2 = V3    
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Gabarito: 1. B, 2. D, 3. B, 4. B, 5. B 
 


