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01.  Comentam-se os entendidos que o valor de um tipo de 
pedra preciosa lapidada é tal que cada vértice que ela 
possui lhe confere o valor de R$ 400,00. 
Uma pedra preciosa que se enquadra nesse tipo será 
vendida em uma loja de joias. Ela tem o formato de um 
poliedro convexo e possui 30 arestas e 20 faces. 
 
Determine qual o valor total dessa pedra. 
(A)  R$ 4.800,00 
(B)  R$ 4.400,00 
(C)  R$ 4.000,00 
(D)  R$ 3.600,00 
(E)  R$ 3.200,00 

 
02.  (UECE 2016) Um poliedro convexo com 32 vértices possui 

apenas faces triangulares.  
 

O número de arestas deste poliedro é  
(A) 100.    
(B) 120.    
(C) 90.    
(D) 80.    

 
03.  (UEMA 2015) A bola de futebol evoluiu ao longo do tempo 

e, atualmente, é um icosaedro truncado, formado por 32 
peças, denominadas de gomos e, geometricamente, de 
faces. Nessa bola, 12 faces são pentágonos regulares, e as 
outras, hexágonos, também regulares. Os lados dos 
pentágonos e dos hexágonos são iguais e costurados. Ao 
unirem-se os dois lados costurados das faces, formam-se 
as arestas. O encontro das arestas formam os vértices. 
Quando cheio, o poliedro é similar a uma esfera. 

 
O número de arestas e o número de vértices existentes 
nessa bola de futebol são, respectivamente 
(A) 80 e 60. 
(B) 80 e 50. 
(C) 70 e 40. 
(D) 90 e 60. 
(E) 90 e 50. 

 
 
 
 
 
04.  (UPF 2015) O poliedro representado na figura (octaedro 

truncado) é construído a partir de um octaedro regular, 
cortando-se, para tal, em cada vértice, uma pirâmide 
regular de base quadrangular.  
 

A soma dos ângulos internos de todas as faces do octaedro 
truncado é 
(A) 2 160°. 
(B) 5 760°. 
(C) 7 920°. 
(D) 10 080°. 
(E) 13 680°. 

 
05.  Um fazendeiro encomendou de uma pequena metalúrgica 

um comedor para alimentar porcos com o formato de um 
paralelepípedo. O comedor foi feito de aço inox e suas 
medidas estão indicadas na figura. 
 
Sabendo que a metalúrgica cobra R$ 200,00 por metro 
quadrado de aço utilizado, quanto o fazendeiro gastou com 
esse comedor? 
(A)  R$ 902,00 
(B)  R$ 928,00 
(C)  R$ 1 012,00 
(D)  R$ 1 048,00 
(E)  R$ 1 125,00 

 
 
 
 
 
 
06.  Foram feitas colunas de concreto em forma de prisma 

regular de altura H = 8 m e base triangular de lado L = 1 m, 
conforme ilustra a figura ao lado, para servir de 
sustentação para uma grande obra. 

 
Sabendo-se que o concreto gera um custo de R$ 1,50 por 
litro. Determine o custo da construção de cada uma dessas 

colunas.  (considere 3 1,7= ) 

(A)  R$ 3 400,00    
(B)  R$ 4 200,00     
(C)  R$ 5 100,00    
(D)  R$ 5 800,00    
(E)  R$ 5 800,00 

 
 
 
 
 
 
 
 
07.  A figura mostrada a seguir representa uma embalagem de 

papelão em perspectiva, construída pelo processo de 
corte, vinco e cola. 
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Determine a quantidade de material para fabricar 1000 
embalagens, sabendo que a aresta da base mede 10 cm, a 
altura mede 30 cm e que serão necessários 10% a mais de 
papelão em virtude dos vincos. 

(considere 3 1,7= )  

(A)  254,1 m2    
(B)  123,3 m2    
(C)  115,5 m2    
(D)  11.550 m2    
(E)  2.541 m2    

 
 
 
 
 
08.  (Upe-ssa 2 2017) Um sólido foi construído removendo-se 

um cubo menor de um cubo maior, como mostra a figura a 
seguir. Se a diferença entre as medidas das arestas dos 
dois cubos é de 4 cm e a medida do volume do sólido é 
208 cm3, qual a medida da área lateral da superfície do 
sólido?  
(A) 136 cm2. 
(B) 144 cm2. 
(C) 160 cm2. 
(D) 204 cm2. 
(E) 216 cm2. 

 
 
 
 
 
09.  (ENEM 2016) Um petroleiro possui reservatório em 

formato de um paralelepípedo retangular com as 
dimensões dadas por 60m × 10m de base e 10m 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) 1,4 . 103 m3. 

(B) 1,8 . 103 m3. 
(C) 2,0 . 103 m3. 
(D) 3,2 . 103 m3. 
(E) 6,0 . 103 m3. 

 
10.  Em uma obra de mobilidade urbana será construído um 

viaduto sobre uma avenida movimentada. Um dos pilares de 
sustentação do viaduto tem o formato de um prisma hexagonal 
regular conforme figura abaixo e será feito de concreto, que é 
uma mistura de água, cimento, areia e pedra.  

 
A quantidade de concreto, em m3, necessária para a 
construção desse pilar é  

Use 3 1,7= . 

(A) 25,5. 
(B) 26,5. 
(C) 27,5. 
(D) 28,5. 
(E) 29,5. 

 
 
 

 
 

 
 
11.  (G1 - IFPE 2018) Podemos calcular o volume de uma caixa 

retangular, como na figura abaixo, de dimensões a,b  e c  

fazendo V a b c.=     

 
Sabendo que 3

1m L 1cm ,=  calcule, em litros, o volume 

de água necessária para encher um tanque retangular de 

largura a 80 cm ,=  profundidade b 40 cm=  e altura 

c 60cm .=   

(A)  1.920L.    

(B)  192L.    

(C)  19,2L.    

(D)  19.200L.    

(E)  192.000L.    

   
 
12.  (PUCRJ 2018) Uma caixa de chocolate, com a forma de um 

paralelepípedo, tem dimensões 4cm 4cm 16cm .   

Quantos 2
cm  de papel são necessários para cobrir 

completamente essa caixa?  
(A) 256    
(B) 272    
(C) 288    
(D) 304    
(E) 320    
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13.  (UFPR 2017) A piscina usada nas competições de natação 
das Olimpíadas Rio 2016 possui as medidas oficiais 
recomendadas: 50 metros de extensão, 25 metros de 
largura e 3 metros de profundidade. Supondo que essa 
piscina tenha o formato de um paralelepípedo retângulo, 
qual dos valores abaixo mais se aproxima da capacidade 
máxima de água que essa piscina pode conter?  
(A)  37.500 litros.     
(B)  375.000 litros.     
(C)  3.750.000 litros.     
(D) 37.500.000 litros.     
(E)  375.000.000 litros.     

   
14.  (Enem PPL 2017) Para a Olimpíada de 2012, a piscina 

principal do Centro Aquático de Londres, medindo 50 
metros de comprimento, foi remodelada para ajudar os 
atletas a melhorar suas marcas. Observe duas das 
melhorias: 

 

 
 

A capacidade da piscina em destaque, em metro cúbico, é 
igual a  
(A)  3.750.    
(B)  1.500.    
(C)  1.250.    
(D)  375.    
(E)  150.    

   
15. (ENEM 2017) Uma empresa especializada em conservação 

de piscinas utiliza um produto para tratamento da água 
cujas especificações técnicas sugerem que seja adicionado 

1,5m L  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 3 m  e 

5m , 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.    

 
16.  (G1 - IFPE 2016) Uma folha retangular de papelão de 

40 cm  por 30 cm  será utilizada para confeccionar uma 

caixa, sem tampa, em forma de paralelepípedo, de base 
retangular. Para isso, deve-se, a partir desta folha de 
papelão, retirar 4 quadrados de lado 5cm , de cada um 

dos vértices e, em seguida, dobrar os lados, conforme a 
figura abaixo: 

 

 
 

Determine, em litros, o volume dessa caixa.  
(A)  3 litros    
(B)  2 litros    
(C)  1 litro    
(D)  4 litros    
(E)  5 litros    

   
17.  (ENEM 2ª APLICAÇÃO 2016) O recinto das provas de 

natação olímpica utiliza a mais avançada tecnologia para 
proporcionar aos nadadores condições ideais. Isso passa 
por reduzir o impacto da ondulação e das correntes 
provocadas pelos nadadores no seu deslocamento. Para 
conseguir isso, a piscina de competição tem uma 
profundidade uniforme de 3 m, que ajuda a diminuir a 
“reflexão” da água (o movimento) contra uma superfície e 
o regresso no sentido contrário, atingindo os nadadores), 
além dos já tradicionais 50 m de comprimento e 25 m de 
largura. Um clube deseja reformar sua piscina de 50 m de 
comprimento, 20 m de largura e 2 m de profundidade de 
forma que passe a ter as mesmas dimensões das piscinas 
olímpicas. 

Disponível em: http://desporto.publico.pt. Acesso em: 6 ago. 2012. 

 
Após a reforma, a capacidade dessa piscina superará a 
capacidade da piscina original em um valor mais próximo 
de  
(A)  20%    
(B) 25%    
(C) 47%    
(D) 50%    
(E) 88%    

   
18.  (ENEM 2016) Um petroleiro possui reservatório em 

formato de um paralelepípedo retangular com as 
dimensões dadas por 60m 10m  de base e 10m  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 
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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 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 3
1,4 10 m     

(B)  3 3
1,8 10 m     

(C)  3 3
2,0 10 m     

(D)  3 3
3,2 10 m     

(E)  3 3
6,0 10 m     

   
19.  (ENEM PPL 2014) A caixa-d'água de uma casa tem a forma 

de um paralelepípedo reto-retângulo e possui dimensões 
externas (comprimento, largura e altura) de, 
respectivamente, 4,0m ,3,0m  e 2,5m . É necessária a 

impermeabilização de todas as faces externas dessa caixa, 
incluindo a tampa. O fornecedor do impermeabilizante 
informou ao dono da casa que seu produto é fornecido em 
galões, de capacidade igual a 4,0  litros. Informou, ainda, 

que cada litro impermeabiliza uma área de 2
17.700 cm  e 

são necessárias 3 demãos de produto para garantir um 
bom resultado. 

 
Com essas informações, para obter um bom resultado no 
trabalho de impermeabilização, o dono da casa precisará 
comprar um número mínimo de galões para a execução 
desse serviço igual a  
(A)  9.    
(B) 13.    
(C) 19.    
(D) 25.    
(E) 45.    

 
20.  (ENEM PPL 2015) Em uma confeitaria, um cliente comprou 

um cupcake (pequeno bolo no formato de um tronco de 
cone regular mais uma cobertura, geralmente composta 
por um creme), semelhante ao apresentado na figura: 

 

 
 

Como o bolinho não seria consumido no estabelecimento, 
o vendedor verificou que as caixas disponíveis para 
embalar o doce eram todas em formato de blocos 
retangulares, cujas medidas estão apresentadas no quadro: 

 

Embalagem 
Dimensões 

 com prim ento largura a( ltura) 

I 8,5cm 12,2cm 9,0cm   

II 10cm 11cm 15cm   

III 7,2cm 8,2cm 16cm   

IV 7,5cm 7,8cm 9,5cm   

V 15cm 8cm 9cm   

 
A embalagem mais apropriada para armazenar o doce, de 
forma a não o deformar e com menor desperdício de 
espaço na caixa, é  
(A)  I.    
(B)  II.    
(C)  III.    
(D)  IV.    
(E)  V.    

   
 
21.  Um posto de combustíveis abastece mensalmente seu 

reservatório cilíndrico subterrâneo, cujas medidas estão 
indicadas no esquema a seguir. 

 

         
 

Considerando que o reservatório esteja vazio e que será 
abastecido com 80% de sua capacidade por um caminhão 
tanque, a uma vazão de 10L por segundo, em 
aproximadamente quantos minutos o reservatório será 
abastecido?  
(A)  59 min    
(B)  51 min    
(C)  47 min    
(D)  48 min 
(E)  52 min    
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22.  É possível usar água ou comida para atrair as 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 10 cm de altura e 4 cm de 
diâmetro. A quantidade de água que deve ser utilizada na 

mistura é cerca de (utilize 3 = )  
(A)  20 mL.    
(B)  24 mL.    
(C)  100 mL.    
(D)  120 mL.    
(E)  600 mL.    

 
23.  A Gestão Ambiental visa ao uso de práticas que garantem a 

conservação e a preservação da biodiversidade, a 
reciclagem das matérias-primas e a redução do impacto 
ambiental das atividades humanas sobre os recursos 
naturais. Consciente da importância de reaproveitar sobras 
de madeira, uma serraria que trabalha apenas com 
madeira de reflorestamento resolveu calcular a sobra de 
madeira na confecção de peças cilíndricas. Para 
confeccionar uma peça cilíndrica, a serraria faz os cortes 
adequados em um prisma quadrangular de arestas da base 
5 cm e altura 0,8 m e obtém um cilindro de 5 cm de 
diâmetro e 0,8 m de altura. A sobra de madeira na 
fabricação de mil destas peças é, em cm3, igual a: (utilize 

3,14 = )  

(A)  4,3x10-5    
(B)  430    
(C)  4,3x105   
(D)  1570    
(E)  2000    

   
24.  Sr. Ptolomeu construirá em sua chácara um jardim de 

formato circular com 16m de diâmetro. Contornando o 
jardim, haverá uma calçada, medindo 1m de largura por 
0,1m de altura, conforme figura a seguir: 

 

 
 

Supondo que o preço médio do 3
m da calçada a ser 

construída é de 100 reais, conclui-se que a despesa do Sr. 
Ptolomeu com a construção da calçada será, 
aproximadamente, de:  

(A)  685,30 reais     

(B)  653,80 reais     

(C)  583,30 reais     

(D)  533,80 reais     

(E)  835,30 reais     

   
25. Uma fábrica produz embalagens metálicas fechadas, em 

formato de um prisma reto, medindo 20 cm de altura, cuja 
base é um quadrado de lado 10 cm. Para diminuir o 
desperdício de material, técnicos da fábrica avaliaram que, 
se as embalagens fossem produzidas em formato de um 
cilindro fechado, com a mesma altura e volume da 
embalagem em formato de prisma, haveria uma economia 
de material usado. Com base nessa avaliação, é correto 
afirmar que, ao fazer as embalagens em formato de 
cilindro, a economia da fábrica com o material utilizado 

será de:  (Use 1,77 =  ) 

(A)  6,5%     

(B)  7,6%     

(C)  9,2%     

(D)  13,4%     

(E)  15,5%     

 
 
 
 
 
 
 
26. Em cada um dos vértices de um cubo de madeira se 

recorta uma pirâmide AMNP onde M, N e P são os pontos 
médios das arestas, como se mostra na ilustração. Se v é o 
volume do cubo, o volume do poliedro que resta ao retirar 
as 8 pirâmides é igual a: 

(A)  
1
V

2
 

(B)  
3
V

4
     

(C)  
2
V

3
 

(D)  
5
V

6
 

(E)  
3
V

8
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27. As superfícies de um cubo e de um octaedro regular 
interpenetram-se, dando origem à figura F mostrada 
abaixo. Sobre cada face do cubo elevam-se pirâmides que 
têm a base quadrada e as faces em forma de triângulos 
equiláteros. Os vértices das bases das pirâmides estão 
localizados nos pontos médios das arestas do cubo e do 
octaedro. A aresta do cubo mede 2 cm. Qual o volume do 
sólido limitado pela figura F? 
(A)  12 cm3  
(B)  14 cm3 
(C)  16 cm3 
(D)  18 cm3 

(E)  20 cm3 

 
 
 
 
28. O raio da circunferência circunscrita à base de uma 

pirâmide triangular regular de apótema 12 cm é 
5 3

cm
3

. 

A área lateral desta pirâmide será: 

(A)  2
90 cm  

(B)  2
45 cm  

(C)  224 3
cm

4
 

(D)  225 3
cm

2
 

(E)  2
25 3 cm  

 
29. Uma pirâmide regular de base hexagonal é tal que a altura 

mede 8cm e a aresta da base mede 2 3cm . O volume 

dessa pirâmide, em 3
cm , é: 

(A)  2
24 3cm  

(B)  2
36 3cm  

(C)  2
48 3cm  

(D)  2
72 3cm  

(E)  2
144 3cm  

 
30.  Uma pirâmide regular, cuja base é um quadrado de 

diagonal 6 6cm  e altura igual a 
2

3
 do lado da base, tem 

área total igual a: 

(A)  2
96 3cm  

(B)  2
252cm  

(C)  2
288cm  

(D)  2
84 3cm  

(E)  2
576cm  

 
 
 

GABARITO 

01 02 03 04 05 06 07 08 09 10 
A C D C D C A B D A 

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 

B C C A B A E D D D 

21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 

C C C D C D A A C C 
 
Anotações:  

 


