
                                                                                      

 
 
 
 

 
01. A área do retângulo DEFB acima é: 

a) 24      
b) 160    
c) 120    
d) 20   
e) 180 
 
 
 
02. A sombra de um prédio, num terreno plano, numa determinada 
hora do dia, mede 15 m. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, 
a sombra de um poste de altura 5 m mede 3 m. 
A altura do prédio, em metros, é 
a) 25.     
b) 29.    
c) 30.   
d) 45.   
e) 75. 
 
 
 
 
 
03.Após um tremor de terra, dois muros paralelos em uma rua de 
uma cidade ficaram ligeiramente abalados. Os moradores se 
reuniram e decidiram escorar os muros utilizando duas barras 
metálicas, como mostra a figura adiante. Sabendo que os muros têm 
alturas de 9 m e 3 m, respectivamente, a que altura do nível do chão 
as duas barras se interceptam? Despreze a espessura das barras. 
 
a) 1,50 m    
b) 1,75 m   
c) 2,00 m   
d) 2,25 m   
e) 2,50 m 
 
 
 
 
 
04. Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não 
identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 m do solo, 
aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a 
aproximadamente 30 m acima do objeto, iluminou-o com um 
holofote, conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se 
afirmar que o raio do disco-voador mede, em m, aproximadamente: 
a) 3,0     
b) 3,5      
c) 4,0    
d) 4,5   
e) 5,0 
 
 
 
 
 
 
05. O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação 
para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6m e 4m. 
A figura representa a situação real na qual os postes são descritos 
pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento 
EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento 
de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que 
serão instalados. 

 
Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 
a) 1m  
b) 2m  
c) 2,4m  
d) 3m  
e) 2√6m  
 
 
06.Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber 
trabalhadores realizando medidas de comprimento e de ângulos e 
fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. 
Em um desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão 
plano. Foi possível perceber que, das seis estacas colocadas, três 
eram vértices de um triângulo retângulo e as outras três eram os 
pontos médios dos lados desse triângulo, conforme pode ser visto 
na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. 

 
A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser 
calçada com concreto. 
Nessas condições, a área a ser calçada corresponde 
a) à mesma área do triângulo AMC. 
b) à mesma área do triângulo BNC. 
c) à metade da área formada pelo triângulo ABC. 
d) ao dobro da área do triângulo MNC. 
e) ao triplo da área do triângulo MNC. 
 
07.O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação 
para melhor firmar dois postes de comprimentos iguais a 6 m e 4 m. 
A figura representa a situação real na qual os postes são descritos 
pelos segmentos AC e BD e a haste é representada pelo segmento 
EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo segmento 
de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que 
serão instalados. 

 
Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 
a)1 m      b) 2 m    c)2,4 m   d)3 m  e)2√6 m 
 
08.Observe os discos de raios 2 e 4, tangentes entre si e às 
semirretas s e t, representados na figura abaixo. 

 
A distância entre os pontos P e Q é 
a) 9.     b) 10.     c) 11.   d) 12.  e) 13 
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