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1. ( ENEM – 2016) Em uma empresa de móveis, um cliente encomenda um guarda-roupa nas 

dimensões 220 cm de altura, 120 cm de largura e 50 cm de profundidade. Alguns dias depois, o 

projetista, com o desenho elaborado na escala 1 : 8, entra em contato com o cliente para fazer 

sua apresentação.  No momento da impressão, o profissional percebe que o desenho não 

caberia na folha de papel que costumava usar. Para resolver o problema configurou a 

impressora para que a figura fosse reduzida em 20%.   

A altura, a largura e a profundidade do desenho impresso para a apresentação serão, 

respectivamente,  

a) 22,00 cm, 12,00 cm e 5,00 cm.  

b) 27,50 cm, 15,00 cm e 6,25 cm.  

c) 34,37 cm, 18,75 cm e 7,81 cm.  

d) 35,20 cm, 19,20 cm e 8,00 cm.  

e) 44,00 cm, 24,00 cm e 10,00 cm. 

2. ( ENEM – 2015) Um pesquisador, ao explorar uma floresta, fotografou uma caneta de 16,8 

cm de comprimento ao lado de uma pegada. O comprimento da caneta (c), a largura (L) e o 

comprimento (C) da pegada, na fotografia, estão indicadas no desenho. 

 

A largura e o comprimento reais da pegada, em centímetros, são, respectivamente, iguais a:  

a) 4,9 e 7,6.  

b) 8,6 e 9,8.  

c) 14,2 e 15,4.  

d) 26,4 e 40,8.  

e) 27,5 e 42,5. 

3. ( 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 3 cm, 1 cm e 2 cm. O volume real do armário, em centímetros cúbicos, será  

a) 6.  
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b) 600. 

c) 6 000.  

d) 60 000.  

e) 6 000 000. 

4. ( ENEM – 2013) A figura apresenta dois mapas, em que o estado do Rio de Janeiro é visto 

em diferentes escalas. 

 

Há interesse em estimar o número de vezes que foi ampliada a área correspondente a esse 

estado no mapa do Brasil. Esse número é:  

a) menor que 10.  

b) maior que 10 e menor que 20.  

c) maior que 20 e menor que 30.  

d) maior que 30 e menor que 40.  

e) maior que 40. 

5. ( ENEM – 2013) A Secretaria de Saúde de um município avalia um programa que 

disponibiliza, para cada aluno de uma escola municipal, uma bicicleta, que deve ser usada no 

trajeto de ida e volta, entre sua casa e a escola. Na fase de implantação do programa, o aluno 

que morava mais distante da escola realizou sempre o mesmo trajeto, representado na figura, 

na  escala 1 : 25 000, por um período de cinco dias. 
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Quantos quilômetros esse aluno percorreu na fase de implantação do programa?  

a) 4  

b) 8  

c) 16  

d) 20  

e) 40 

6. ( ENEM – 2011) Sabe-se que a distância real, em linha reta, de uma cidade A, localizada no 

estado de São Paulo, a uma cidade B, localizada no estado de Alagoas, é igual a 2000 km. Um 

estudante, ao analisar um mapa, verificou com sua régua que a distância entre essas duas 

cidades, A e B, era 8 cm. 

Os dados nos indicam que o mapa observado pelo estudante está na escala de: 

a) 1 : 250.  

b) 1 : 2 500.  

c) 1 : 25 000.  

d) 1 : 250 000.  

e) 1 : 25 000 000. 

7. ( ENEM – 2010) No monte de Cerro Armazones, no deserto de Atacama, no Chile, ficará o 

maior telescópio da superfície terrestre, o Telescópio Europeu Extremamente Grande (E-ELT). 

O E-ELT terá um espelho primário de 42 m de diâmetro, “o maior olho do mundo voltado para 

o céu”.  

Disponível em: http://www.estadao.com.br. Acesso em: 27 abr. 2010 (adaptado).  

Ao ler esse texto em uma sala de aula, uma professora fez uma suposição de que o diâmetro 

do olho humano mede aproximadamente 2,1 cm. Qual a razão entre o diâmetro aproximado 

do olho humano, suposto pela professora, e o diâmetro do espelho primário do telescópio 

citado?  

a) 1 : 20  
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b) 1 : 100  

c) 1 : 200  

d) 1 : 1 000  

e) 1 : 2 000  
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