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1. (C2-H8) (Unesp) No futebol, um dos gols mais bonitos e raros de se ver é o chamado gol 
olímpico, marcado como resultado da cobrança direta de um escanteio. 
 

O raio da circunferência (R), em metros, do arco descrito pela trajetória da bola, com uma 
casa decimal de aproximação.
a) 192,5 b) 194,5 c) 196,5 d) 198,5 e) 200,5

Suponha que neste tipo de gol:
1º) a projeção da trajetória da bola descreva um arco de 
circunferência no plano do gramado;
2º) a distância (d) entre o ponto da cobrança do escanteio e 
o ponto do campo em que a bola entra no gol seja 40 m;
3º) a distância máxima (h) da projeção da trajetória da bola à 
linha de fundo do campo seja 1 m.
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2. (C2 – H9) (Pucpr)  Um mineroduto é uma extensa tubulação para levar 
minério de ferro extraído de uma mina até o terminal de minério para 
beneficiamento. Suponha que se pretenda instalar um mineroduto em uma 
mina que está à margem de um rio com 200 metros de largura até um porto 
situado do outro lado do rio, 3.000 metros abaixo. O custo para instalar a 
tubulação no rio é R$10,00 o metro e o custo para instalar a tubulação em 
terra é R$6,00 o metro. Estudos mostram que, neste caso, o custo será 
minimizado se parte do duto for instalada por terra e parte pelo rio. 
Determine o custo de instalação do duto em função de X, em que X é a 
distância da mina até o ponto P como mostra a figura.
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3.  (C2-H8) (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.



8
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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   
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4. (C2-H8) (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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6. (ENEM 2017) Para decorar uma mesa de festa infantil, um chefe de cozinha usará 
um melão esférico com diâmetro medindo 10 cm, o qual servirá de suporte para 
espetar diversos doces. Ele irá retirar uma calota esférica do melão, conforme ilustra 
a figura, e, para garantir a estabilidade deste suporte, dificultando que o melão role 
sobre a mesa, o chefe fará o corte de modo que o raio r da seção circular de corte 
seja de pelo menos 3 cm. Por outro lado, o chefe desejará dispor da maior área 
possível da região em que serão afixados os doces.
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Para atingir todos os seus objetivos, o chefe deverá cortar a calota do melão 
numa altura h, em centímetro, igual a 
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7. (Enem 2009)  A rampa de um hospital tem na sua parte mais elevada uma 
altura de 2,2 metros. Um paciente ao caminhar sobre a rampa percebe que se 
deslocou 3,2 metros e alcançou uma altura de 0,8 metro. 
A distância em metros que o paciente ainda deve caminhar para atingir o ponto 
mais alto da rampa é 
a) 1,16 metros.   
b) 3,0 metros.   
c) 5,4 metros.   
d) 5,6 metros.   
e) 7,04 metros.   
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