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1. (utfpr 2015) Calcule o valor de x,  em graus, na figura:  

 
a) 16   
b) 10 
c) 20 
d) 58  
e) 32  
   
2. (Uece 2015) Considere um segmento de reta XY  cuja medida do comprimento é 10 cm e P  um ponto móvel no interior 

de XY  dividindo-o em dois segmentos consecutivos XP  e PY.  Se M  e N  são respectivamente os pontos médios de XP  

e PY,  então podemos afirmar corretamente que a medida do comprimento do segmento MN   

a) varia entre 0 cm e 10 cm, dependendo da posição do ponto P.     
b) varia entre 5 cm e 10 cm, dependendo da posição do ponto P.     
c) varia entre 2,5 cm e 10 cm, dependendo da posição do ponto P.     
d) é igual a 5 cm sempre.    
   

3. (Ita 2015) Num triângulo PQR,  considere os pontos M  e N  pertencentes aos lados PQ  e PR,  respectivamente, tais 

que o segmento MN  seja tangente à circunferência inscrita ao triângulo PQR.  Sabendo-se que o perímetro do triângulo 

PQR  é 25 e que a medida de QR  é 10 então o perímetro do triângulo PMN  é igual a  
a) 5  
b) 6 
c) 8 
d) 10 
e) 15  
   
4. (Enem 2015) Uma família fez uma festa de aniversário e enfeitou o local da festa com bandeirinhas de papel. Essas 
bandeirinhas foram feitas da seguinte maneira: inicialmente, recortaram as folhas de papel em forma de quadrado, como 

mostra a Figura 1. Em seguida, dobraram as folhas quadradas ao meio sobrepondo os lados BC  e AD,  de modo que C  

e D  coincidam, e o mesmo ocorra com A  e B,  conforme ilustrado na Figura 2. Marcaram os pontos médios O e N,  dos 

lados FG  e AF,  respectivamente, e o ponto M  do lado AD,  de modo que AM  seja igual a um quarto de AD.  A seguir, 

fizeram cortes sobre as linhas pontilhadas ao longo da folha dobrada. 
 

 
 
Após os cortes, a folha e aberta e a bandeirinha esta pronta. 
 
A figura que representa a forma da bandeirinha pronta é 

a) 

 

b) 

 

c) 

 

d) 

 

e) 
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5. (ifsc 2015) Considerando um triângulo isósceles com perímetro de 70 m cujo lado maior mede 50% a mais que a medida 
de um dos lados homólogos, é CORRETO afirmar que o lado maior mede: 
 

  
a) 10 m    
b) 20 m    
c) 30 m    
d) 25 m 
e) 18 m  
   
6. (ifsul 2015) Duas retas paralelas "r "  e "s",  cortadas por uma transversal " t ",  formam ângulos colaterais internos, dos 

quais um excede o outro em 20 . O ângulo colateral interno agudo mede  

a) 20°    
b) 35°    
c) 55°    
d) 80°    
   

7. (Fgv 2015) A figura representa um triângulo ABC,  com E  e D  sendo pontos sobre AC.  Sabe-se ainda que AB AD,  

CB CE  e que ˆEBD  mede 39 .  

 

Nas condições dadas, a medida de ABC  é  
a) 102°    
b) 108°    
c) 111°    
d) 115°    
e) 117°    
   
8. (Mackenzie 2014) Na figura abaixo, a e b são retas paralelas. 

 
 
A afirmação correta a respeito do número que expressa, em graus, a medida do ângulo 𝛼 é  
a) um número primo maior que 23.    
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b) um número ímpar.    
c) um múltiplo de 4.    
d) um divisor de 60.    
e) um múltiplo comum entre 5 e 7.    
  9. (Uece 2014) No triângulo OYZ, os lados OY e OZ têm medidas iguais. Se W é um ponto do lado OZ tal que os 
segmentos YW, WO e YZ têm a mesma medida, então, a medida do ângulo YÔZ é  
a) 46°.    
b) 42°.    
c) 36°.    
d) 30°.    
   
10. (Espm 2014) Um avião voava a uma altitude e velocidade constantes. Num certo instante, quando estava a 8 km de 
distância de um ponto P, no solo, ele podia ser visto sob um ângulo de elevação de 60° e, dois minutos mais tarde, esse 
ângulo passou a valer 30°, conforme mostra a figura abaixo.  

 
 
A velocidade desse avião era de:   
a) 180 km/h     
b) 240 km/h     
c) 120 km/h     
d) 150 km/h     
e) 200 km/h    
   
11. (utfpr 2014) A medida de y na figura, em graus, é: 
 

  
a) 42°.    
b) 32°.    
c) 142°.    
d) 148°.    
e) 24°.    
   
12. (Enem 2014) Uma criança deseja criar triângulos utilizando palitos de fósforo de mesmo comprimento. Cada triângulo 

será construído com exatamente 17  palitos e pelo menos um dos lados do triângulo deve ter o comprimento de exatamente 

6  palitos. A figura ilustra um triângulo construído com essas características. 
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A quantidade máxima de triângulos não congruentes dois a dois que podem ser construídos é  
a) 3    
b) 5    
c) 6    
d) 8    
e) 10    
   
13. (cftrj 2013) Considerando que, na figura a seguir, o quadrado ABDE e o triângulo isósceles BCD (BC=CD) têm o mesmo 
perímetro e que o polígono ABCDE tem 72cm de perímetro, qual é a medida de BC?  
 

  
a) 15,5 cm     
b) 16 cm     
c) 17,4 cm     
d) 18 cm    
   
14. (utfpr 2013) Um triângulo isósceles tem dois lados congruentes (de medidas iguais) e o outro lado é chamado de base. 
Se em um triângulo isósceles o ângulo externo relativo ao vértice oposto da base mede 130°, então os ângulos internos 
deste triângulo medem:  
a) 10°, 40° e 130°.    
b) 25°, 25° e 130°.    
c) 50°, 60° e 70°.    
d) 60°, 60° e 60°.    
e) 50°, 65° e 65°.    
   
15. (Enem PPL 2013)  O símbolo internacional de acesso, mostrado na figura, anuncia local acessível para o portador de 
necessidades especiais. Na concepção desse símbolo, foram empregados elementos gráficos geométricos elementares. 

 
Os elementos geométricos que constituem os contornos das partes claras da figura são  
a) retas e círculos.    
b) retas e circunferências.    
c) arcos de circunferências e retas.    
d) coroas circulares e segmentos de retas.    
e) arcos de circunferências e segmentos de retas.    
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16. (Enem 2013) Um programa de edição de imagens possibilita transformar figuras em outras mais complexas. Deseja-
se construir uma nova figura a partir da original. A nova figura deve apresentar simetria em relação ao ponto O. 
 

 
 
A imagem que representa a nova figura é: 
 

a) 

 
b) 

 
c) 

 
d) 

 
e) 

 
   
17. (cftmg 2012) Uma folha retangular de papel ofício de medidas 287 x 210 mm foi dobrada conforme a figura. 
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Os ângulos 
^ ^

X e Y  resultantes da dobradura medem, respectivamente, em graus  

a) 40 e 90.    
b) 40 e 140.    
c) 45 e 45.    
d) 45 e 135.    
   
18. (Ufrgs 2012) Assinale a alternativa que apresenta corretamente os valores, na mesma unidade de medida, que podem 
representar as medidas dos lados de um triângulo.  
a) 1 – 2 – 4    
b) 3 – 2 – 6    
c) 8 – 4 – 3    
d) 3 – 9 – 4    
e) 6 – 4 – 5    
   
19. (Enem PPL 2012)  Um professor, ao fazer uma atividade de origami (dobraduras) com seus alunos, pede para que 
estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, de modo que M e N sejam pontos médios 
respectivamente de AB e AC, e D, ponto do lado BC, indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. 

 
Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos isósceles os triângulos  
a) CMA e CMB.     
b) CAD e ADB.     
c) NAM e NDM.     
d) CND e DMB.     
e) CND e NDM.    
   
20. (ifpe 2012)  Júlia começou a estudar Geometria na sua escola. Com dúvida em um exercício passado pelo professor 
de matemática, ela pediu ajuda ao seu tio. O enunciado era: “As retas r e s são paralelas; as retas u e t, duas transversais. 
Encontre o valor do ângulo x na figura abaixo”. Portanto, o valor de x é: 
 

  
a) 120º    
b) 125º    
c) 130º    
d) 135º    
e) 140º    
 

 

GABARITO 
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1) [A] 
2) [D] 
3) [A] 
4) [E] 
5) [C] 
6) [D] 
7) [A] 
8) [D] 
9) [C] 
10) [B] 
11) [B] 
12) [A] 
13) [D] 
14) [E] 
15) [E] 
16) [E] 
17) [D]  
18) [E]  
19) [D] 
20) [E] 

 


