
                                                                                      

 
 
 
01. Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 

15º. A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme. A 
figura abaixo ilustra a decolagem, fora de escala. 

 
Podemos concluir que o avião ultrapassa o morro a uma altura, a 
partir da sua base, de 
a) 3,8 tan (15°) km.     b) 3,8 sen (15°) km.   c) 3,8 cos (15°) km. 
d) 3,8 sec (15°) km. 
 

02. A figura representa a vista superior do tampo plano e horizontal 

de uma mesa de bilhar retangular ABCD, com caçapas em A, B, C 
e D. O ponto P, localizado em AB, representa a posição de uma bola 
de bilhar, sendo PB = 1,5 m e PA = 1,2 m. Após uma tacada na bola, 
ela se desloca em linha reta colidindo com BC no ponto T, sendo a 

medida do ângulo  igual a 60°. Após essa colisão, a bola 
segue, em trajetória reta, diretamente até a caçapa D.  

 
Nas condições descritas e adotando √3 = 1,73, a largura do tampo 
da mesa, em metros, é próxima de 
a) 2,42.             b) 2,08.             c) 2,28.             d) 2,00.        e) 2,56. 
  
03. A caçamba de um caminhão basculante tem 3 m de 

comprimento das direções de seu ponto mais frontal P até a de seu 
eixo de rotação e 1 m de altura entre os pontos P e Q. Quando na 
posição horizontal, isto é, quando os segmentos de retas r e s se 
coincidirem, a base do fundo da caçamba distará 1,2 m do solo. Ela 
pode girar, no máximo, α graus em torno de seu eixo de rotação, 
localizado em sua parte traseira inferior, conforme indicado na 
figura. 

 

Dado cos α = 0,8, a altura, em metros, atingida pelo ponto P, 
em relação ao solo, quando o ângulo de giro α for máximo, é 
a) 4,8.            b) 5,0.         c) 3,8.             d) 4,4.           e) 4,0. 
 

04. 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 α 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 2α. A figura ilustra essa situação: 

 

Suponha que o navegante tenha medido o ângulo de  = 30º   e, 
ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a 
distância AB = 2 000 m. Com base nesses dados e mantendo a 
mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P será 

a) 1 000 m. b)   c)   d)2 000 m. 

e)  
 
05. 

 
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 
 

06. Ao morrer, o pai de João, Pedro e José deixou como herança 

um terreno retangular de 3 km x 2 km que contém uma área de 
extração de ouro delimitada por um quarto de círculo de raio 1 km a 
partir do canto inferior esquerdo da propriedade. Dado o maior valor 
da área de extração de ouro, os irmãos acordaram em repartir a 
propriedade de modo que cada um ficasse com a terça parte da 
área de extração, conforme mostra a figura. 
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Em relação à partilha proposta, constata-se que a porcentagem da 
área do terreno que coube a João corresponde, aproximadamente, 

a  
a) 50%.         b) 43%.         c) 37%.        d) 33%.        e) 19%. 
 

07. João e Maria saem da mesma cidade A, em trajetórias retilíneas 

que formam um ângulo de 60°. João percorre 10 km e chega à 
cidade C, e Maria percorre 20 km e chega à cidade B, como mostra 
o esquema a seguir: 

 
Que distância Maria ainda deve percorrer para chegar à cidade C 
onde se encontra João? 

a) 20 km    b) 30 km     c) 10  km    d) 10  km   e) 20  km 
 

08. Uma rampa plana, de 36 m de comprimento, faz ângulo de 30° 

com o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-
se verticalmente de: 
a) 6√3 m.      b) 12 m.       c) 13,6 m.       d) 9√3 m.       e) 18 m. 
 

09. As torres Puerta de Europa são duas torres inclinadas uma 

contra a outra, construídas numa avenida de Madri na Espanha. A 
inclinação das torres é de 15° com a vertical e elas têm, uma, uma 
altura de 114 m (a altura é indicada na figura como o segmento AB). 
Estas torres são um bom exemplo de um prisma oblíquo de base 
quadrada e uma delas pode ser observada na imagem. 

 
Utilizando 0,26 como valor aproximado para a tangente de 15° e 
duas casas decimais nas operações, descobre-se que a área da 
base desse prédio ocupa na avenida um espaço 
a) menor que 100m²  
b) entre 100m² e 300m²  
c) entre 300m² e 500m²  
d) entre 500m² e 700 m²  
e) maior que 700m²  
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