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1. (G1 - cps 2016)  A erosão é o processo de desgaste, transporte e sedimentação das rochas 
e, principalmente, dos solos. Ela pode 
ocorrer 
por ação de fenômenos da natureza ou do 
ser humano. 
A imagem mostra uma fenda no solo, 
proveniente de erosão. 
 

 
 
Para determinar a distância entre os pontos 

A  e B  da fenda, pode-se utilizar o modelo 
matemático da figura. 
 

 
 
Na figura, tem-se: 
 

- os triângulos AFC  e EFD;  

- o ponto E  pertencente ao segmento AF;  

- o ponto D  pertencente ao segmento CF;  

- os pontos C, D  e F  pertencentes ao 

terreno plano que margeia a borda da 
fenda; e 

- as retas AC  e ED  que são paralelas 

entre si. 
 

Sabendo-se que BC 5 m,  CD 3 m,  

DF 2 m  e ED 4,5 m,  então, a distância 

entre os pontos A  e B  e, em metros,  
a) 6,25.     
b) 6,50.     

c) 6,75.     
d) 7,25.     
e) 7,75.       

2. (G1 - cps 2016)  Os parques eólicos 
marítimos apresentam vantagens em 
relação aos parques eólicos terrestres, pois 
neles não há problema com o impacto 
sonoro e o desgaste das turbinas é menor, 
devido a menor turbulência do vento. 
 
Na instalação dos parques eólicos 
marítimos, é preciso calcular sua distância 
até o continente, a fim de instalar os cabos 
condutores de eletricidade. 
 

 
 
Observe o esquema que representa um 

parque eólico (A),  uma estação elétrica 

(B)  no continente e pontos auxiliares C,  D  

e E  para o cálculo da distância do parque 
eólico até a estação elétrica no continente. 
 

 
 
No esquema temos: 

- Ponto A :  parque eólico marítimo; 

- Ponto B :  estação elétrica no continente; 

- Ponto C :  ponto auxiliar (C AB);  

- Ponto D :  ponto auxiliar (D AE);  

- Ponto E :  ponto auxiliar; 

- A medida do segmento CD  é 150  

metros; 

- A medida do segmento BC  é 100  

metros; 

- A medida do segmento BE  é 200  

metros; 
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- Os segmentos CD  e BE  são paralelos 

entre si. 
 
Assim sendo, é correto afirmar que a 
distância do parque eólico marítimo até a 
estação elétrica no continente é, em 
metros,  
a) 75.     
b) 100.     
c) 300.     
d) 400.     
e) 425.     
   
3. (G1 - cftmg 2016)  No triângulo ABC  da 

figura a seguir, MN / /BC  e a medida de 

AC  é igual a 30 cm.  Sabe-se que o ponto 

M  dista 8 cm  do vértice B,  que AB  mede 

2

3
 da medida de AC  e que a medida de 

BC  vale a metade da medida de AC.  

 

 
 
O perímetro do triângulo AMN da figura, 
mede, em cm,  
a) 15.     
b) 21.     
c) 27.     
d) 39.     
   
4. (G1 - epcar (Cpcar) 2016)  Um terreno 
com formato de um triângulo retângulo será 
dividido em dois lotes por uma cerca feita 
na mediatriz da hipotenusa, conforme 
mostra figura. 
 

 
 

Sabe-se que os lados AB  e BC  desse 

terreno medem, respectivamente, 80 m  e 

100 m.  Assim, a razão entre o perímetro do 

lote I e o perímetro do lote II, nessa ordem, 
é  

a) 
5

3
    

b) 
10

11
    

c) 
3

5
    

d) 
11

10
    

   
5. (G1 - epcar (Cpcar) 2016)  As cidades 

A,  B  e C  situam-se às margens de um rio 

e são abastecidas por uma bomba situada 

em P,  conforme figura abaixo. 

 

 
 

Sabe-se que o triângulo ABC  é retângulo 

em B  e a bissetriz do ângulo reto corta 

AC  no ponto P.  Se BC 6 3 km,  então 

CP  é, em km,  igual a  

a) 6 3     

b)  6 3 3     

c) 9 3 2     

d)  9 2 1     

   
6. (G1 - cftmg 2015)  A ilustração a seguir 
representa uma mesa de sinuca retangular, 

de largura e comprimento iguais a 1,5  e 

2,0m,  respectivamente. Um jogador deve 

lançar a bola branca do ponto B  e acertar 

a preta no ponto P,  sem acertar em 

nenhuma outra, antes. Como a amarela 

está no ponto A,  esse jogador lançará a 

bola branca até o ponto L,  de modo que a 

mesma possa rebater e colidir com a preta. 
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Se o ângulo da trajetória de incidência da 
bola na lateral da mesa e o ângulo de 
rebatimento são iguais, como mostra a 

figura, então a distância de P  a Q,  em 

cm,  é aproximadamente  

a) 67     
b) 70     
c) 74     
d) 81    
   
7. (Espm 2014)  A figura abaixo mostra a 
trajetória de um móvel a partir de um ponto 

A,  com BC CD,  DE EF,  FG GH,  

HI IJ  e assim por diante.  

 

 
 
Considerando infinita a quantidade desses 

segmentos, a distância horizontal AP  al-
cançada por esse móvel será de:  
a) 65 m     
b) 72 m     
c) 80 m     
d) 96 m    
e) 100 m    
   
8. (Cefet MG 2014)  A figura abaixo tem as 
seguintes características: 
 

- o ângulo Ê  é reto; 

- o segmento de reta AE  é paralelo ao 

segmento BD;  

- os segmentos AE,  BD  e DE,  medem, 

respectivamente, 5, 4 e 3. 
 

 
 

O segmento AC,  em unidades de 

comprimento, mede  
a) 8.    
b) 12.    
c) 13.    

d) 61.     

e) 5 10.     
   
9. (Fuvest 2014)  Uma circunferência de 
raio 3 cm está inscrita no triângulo 

isósceles ABC, no qual AB AC.  A altura 

relativa ao lado BC  mede 8 cm. O 

comprimento de BC  é, portanto, igual a   
a) 24 cm    
b) 13 cm    
c) 12 cm    
d) 9 cm    
e) 7 cm    
   
10. (Upf 2014)  O triângulo ABC mostrado a 
seguir foi dividido em três figuras: I, II e III. 
 

 
 
Então, é correto afirmar que:  
a) A área da figura II é maior do que a área 

da figura I.    
b) A área da figura II é menor do que a 

área da figura I.    
c) A área da figura I é o dobro da área da 

figura III.    
d) A área da figura I é igual à área da figura 

II.    
e) A área da figura III é 1/3 da área da 

figura I.    
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11. (G1 - ifce 2014)   

 
 
O valor do lado de um quadrado inscrito em 
um triângulo retângulo, conforme o esboço 
mostrado na figura, é   
a) 10.     
b) 8.     
c) 6.     
d) 4.     
e) 2.    
   
12. (Pucrj 2013)  O retângulo DEFG está 
inscrito no triângulo isósceles ABC, como 
na figura abaixo: 
 

 
 
Assumindo 

DE GF EF DG  AB ,= =12, = =8 e =15  a 

altura do triângulo ABC é:  

a) 
35

4
    

b) 
150

7
    

c) 
90

7
    

d) 
180

7
    

e) 
28

5
    

   
13. (Enem 2013)  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 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) 2 m     

c) 2,4 m     

d) 3 m     

e) 2 6 m     

   
14. (Ufrgs 2012)  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.    
   
15. (Udesc 2012)  Quando olhamos para 
um ambiente qualquer, a percepção de 
profundidade é possível devido a nossa 
visão binocular. Por estarem separados em 

média 65 mm  em adultos, cada um dos 

nossos olhos registra uma imagem de um 
ângulo ligeiramente diferente. Ao 
interpretar essas imagens ao mesmo 
tempo, o cérebro forma um "mapa" dessas 
diferenças, tornando possível estimar a 
distância dos objetos em relação a nós. 
A estereoscopia (popularmente conhecida 
como "imagem 3D") é uma técnica que 
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consiste em exibir imagens distintas para 
cada olho do observador, representando o 
que se observaria em uma situação real. 
Assim, o cérebro pode ser "enganado" a 
interpretar os objetos representados como 
se estivessem flutuando diante da tela ou 
atrás dela. 
Diversas tecnologias existem atualmente 
para conseguir isso. A mais comum delas, 
usada nas salas de cinema 3D, funciona 
com o uso de óculos polarizadores que 
filtram a imagem projetada na tela, 
permitindo que cada olho receba somente 
a imagem correspondente. 
Um observador está em uma sala de 
cinema 3D usando óculos polarizadores e 
sobre a tela são projetados dois pontos A e 

B a uma distância de 30 cm  um do outro, 

com A à esquerda de B. Os filtros 
polarizadores dos óculos fazem com que o 
ponto A seja visto apenas por seu olho 
direito e o ponto B apenas por seu olho 
esquerdo, de forma que as linhas de visão 
de cada um dos olhos se interseccionem 
em um ponto X, conforme a figura. O 
observador verá apenas um único ponto, 
resultado da junção em seu cérebro dos 
pontos A e B, localizado em X. 
 
Sabendo que a reta imaginária que passa 
por seus olhos é paralela àquela que passa 

pelos pontos A e B e estas distam 20 m  

entre si, e que sua distância interocular é 

de 60 mm,  a distância da tela em que ele 

verá a imagem virtual, formada no ponto X, 
é aproximadamente: 
 

  
a) 6,6 m    
b) 3,3 m    
c) 4 m    
d) 16,7 m    
e) 16 m    
  
   
 

 

 

 

17. (Unirio 1999)   

 

Observe os dois triângulos anteriormente 

representados, onde os ângulos 

assinalados são congruentes. O perímetro 

do menor triângulo é:  

a) 3    

b) 
15

4
    

c) 5    

d) 
15

2
    

e) 15    
   
18. (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     
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19. (G1 - utfpr 2015)  Calcule o valor de x,  

em graus, na figura:  
 

  
a) 16.     
b) 10.     
c) 20.     
d) 58.     
e) 32.     
   
20. (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.    
b) um número ímpar.    
c) um múltiplo de 4.    
d) um divisor de 60.    
e) um múltiplo comum entre 5 e 7.    
   
21. (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°.    
   
22. (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    
   
23. (G1 - 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°.    
   
24. (G1 - cftsc 2008)  Num triângulo 

isóscele, cada ângulo da base mede o 

dobro da medida do ângulo do vértice. A 

medida do ângulo do vértice é:  

a) 36 .     
b) 72 .     
c) 50 .     
d) 40 .     
e) 80 .     
   
25. (Fgv 2007)  Num triângulo isósceles 

ABC,  de vértice A,  a medida do ângulo 

obtuso formado pelas bissetrizes dos 

ângulos B  e C  é 140 .  

 

 
 

Então, as medidas dos ângulos A,B  e C  

são, respectivamente:  
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a) 120 , 30   e 30     

b) 80 , 50   e 50     

c) 100 , 40   e 40     

d) 90 , 45   e 45     

e) 140 , 20   e 20     

   
26. (Uff 1997)  O triângulo MNP é tal que 

ângulo M = 80° e ângulo P = 60°. 

A medida do ângulo formado pela bissetriz 

do ângulo interno N com a bissetriz do 

ângulo externo P é:  

a) 20°    
b) 30°    
c) 40°    
d) 50°    
e) 60°    
   
27. (G1 - cftmg 2016)  Uma pipa, cuja 
figura é mostrada a seguir, foi construída 

no formato do quadrilátero ABCD,  sendo 

AB BC  e AD CD.  A vareta BD  da pipa 

intercepta a vareta AC  em seu ponto 

médio E,  formando um ângulo reto. Na 

construção dessa pipa, as medidas de BC  

e BE  usadas são, respectivamente, 25 cm  

e 20 cm,  e a medida de AC  equivale a 
2

5
 

da medida de BD.  
 

 
 

Nessas condições, a medida de DE,  em 

cm,  é igual a  

a) 25.     
b) 40.     
c) 55.     
d) 70.     
   

28. (G1 - ifpe 2016)  Francisco decidiu 
fazer uma brincadeira com seus filhos. 
Montou um mapa do tesouro com algumas 
instruções e disse-lhes que, ao chegar ao 
ponto final, encontrariam um belo prêmio. 
As instruções foram: 

1. ande 200  metros na direção NORTE; 

2. ande 120  metros na direção LESTE; 

3. ande 50  metros na direção SUL; 

4. ande 40  metros na direção OESTE. 

 

 
 
Luiz, um de seus filhos, decidiu colocar em 
prática o que acabara de aprender na 
escola. Em alguns minutos, ele descobriu 
qual seria a menor distância entre o ponto 
de partida e o ponto de chegada mostrado 
no mapa. Assim sendo, a distância 
calculada por Luiz foi de  
a) 170  metros.    
b) 150  metros.    
c) 180  metros.    
d) 200  metros.    
e) 210  metros.    
   
29. (G1 - cftrj 2016)  O quintal da casa de 
Manoel é formado por cinco quadrados 
ABKL, BCDE, BEHK, HIJK e EFGH, de 
igual área e tem a forma da figura abaixo. 

Se BG 20 m,  então a área do quintal é: 
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a) 220 m     

b) 230 m     

c) 240 m     

d) 250 m     

   
30. (Uern 2015)  Matheus marcou, em uma 

folha quadriculada de 1 1cm,  três pontos e 

ligou-os formando o seguinte triângulo: 
 

 
 
É correto afirmar que o produto dos lados 
do triângulo é  

a) 10 13.     

b) 20 17.     

c) 10 221.     

d) 20 221.     
   
31. (Ufrgs 2015)  Quatro círculos de raio r  
foram traçados de forma que sejam 
tangentes entre si dois a dois, como na 
figura abaixo. As distâncias entre os 
centros de dois círculos não tangentes 
entre si têm a mesma medida. 
 

 
 
A distância entre os centros de dois 
círculos não tangentes entre si é  
a) 2r.     

b) 2r .     

c) r 2.     

d) 2r 2.     

e) 2r 2.     
   

32. (G1 - cftmg 2015)  Na figura, os 

triângulos ABC  e BDE  são triângulos 

retângulos, onde AC 2,  AB 2 3  e 

AD 2DE.  

 

 
 

Desenhando o triângulo ACD,  a medida do 

segmento CD  é igual a  

a) 2     

b) 3     

c) 5     

d) 7     
   
33. (Uece 2015)  Seja AEC  um triângulo 

isósceles (as medidas dos lados AE  e AC  

são iguais) e O  um ponto do lado AC  tal 

que a medida do ângulo EÔC  é 120  

graus. Se existe um ponto B,  do lado AE,  

tal que o segmento OB  é perpendicular ao 

lado AE  e a medida do ângulo EÔB  seja 

igual a 40  graus, então a medida do 

ângulo OÊC,  em graus, é igual a  

a) 9.     
b) 7.     
c) 5.     
d) 3.     
   
34. (Uft 2008)  Na figura a seguir considere 

A = 30°, á = 
B

3
 e â = 

C

3
. No triângulo BDC 

o ângulo D é: 

  
a) 90°    
b) 130°    
c) 150°    
d) 120°    
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35. (G1 - cftmg 2006)  Na figura, a, 2a, b, 

2b e x representam as medidas, em graus, 

dos ângulos assinalados. 

 

O valor de x, em graus, é  

a) 100    
b) 110    
c) 115    
d) 120    
   
36. (Ufrrj 2006)  A figura a seguir mostra a 

trajetória de uma bola de bilhar. Sabe-se 

que, quando ela bate na lateral da mesa 

(retangular), forma um ângulo de chegada 

que sempre é igual ao ângulo de saída. A 

bola foi lançada da caçapa A, formando um 

ângulo de 45° com o lado AD. 

 

Sabendo-se que o lado AB mede 2 

unidades e BC mede 3 unidades, a bola  

a) cairá na caçapa A.    
b) cairá na caçapa B.    
c) cairá na caçapa C.    
d) cairá na caçapa D.    
e) não cairá em nenhuma caçapa.    
   
37. (G1 - cftmg 2006)  Na figura a seguir, 

AB = AC, D é o ponto de encontro das 

bissetrizes do triângulo ABC e o ângulo 

BDC é o triplo do ângulo A. 

 

Então, a medida do ângulo B é  

a) 54°    
b) 60°    
c) 72°    
d) 84°    
   
38. (G1 - cftmg 2006)  Na figura, A = 90°, 

BM = CM, BS é bissetriz do ângulo B e 

ASB = 126°. 

 

Nessas condições, o ângulo C mede  

a) 30°    
b) 36°    
c) 44°    
d) 54°    
   
39. (G1 - cftce 2005)  Na figura, tg(x) é: 

  
a) 0    
b) 1    

c) 3     

d) - 3     

e) 
( 3)

3
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40. (G1 - cftmg 2004)  Na figura a seguir, o 

valor de a em função de c, em graus é 

  

a) 100 - c    
b) c -20    

c) 
c

2
    

d) c - 40    
   
41. (Ufmg 2001)  Observe esta figura: 

 

Nessa figura, os pontos F, A e B estão em 

uma reta e as retas CB e ED são paralelas. 

Assim sendo, o ângulo AB̂ C mede  

a) 39°    
b) 44°    
c) 47°    
d) 48°    
   
42. (Fuvest 2001)  Na figura a seguir, tem-

se que AD=AE, CD=CF e BA=BC. Se o 

ângulo EDF mede 80°, então o ângulo ABC 

mede: 

  

a) 20°    
b) 30°    
c) 50°    
d) 60°    
e) 90°    
   
43. (Ufmg 1997)  Observe a figura. 

 

Nela, a, 2a, b, 2b, e x representam as 

medidas, em graus, dos ângulos 

assinalados. O valor de x, em graus, é:  

a) 100    
b) 110    
c) 115    
d) 120    
   
44. (Ufes 1996)  Um dos ângulos internos 

de um triângulo isósceles mede 100°. Qual 

é a medida do ângulo agudo formado pelas 

bissetrizes dos outros ângulos internos?  

a) 20°    
b) 40°    
c) 60°    
d) 80°    
e) 140°    
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Gabarito:   
 
Resposta da questão 1: 
 [A] 
 
Resposta da questão 2: 
 [D] 
 
Resposta da questão 3: 
 [D] 
 
Resposta da questão 4: 
 [D] 
 
Resposta da questão 5: 
 [B] 
 
Resposta da questão 6: 
 [A] 
 
Resposta da questão 7: 
 [C] 
 
Resposta da questão 8: 
 [E] 
 
Resposta da questão 9: 
 [C] 
 
Resposta da questão 10: 
 [D] 
 
Resposta da questão 11: 
 [D] 
 
Resposta da questão 12: 
 [D] 
 
Resposta da questão 13: 
 [C] 
 
Resposta da questão 14: 
 [D]  
 
Resposta da questão 15: 
 [D] 

 
Resposta da questão 16: 
 [C] 
 
Resposta da questão 17: 
 [D]   
 
Resposta da questão 18: 
 [A] 
 
Resposta da questão 19: 
 [A] 
 

Resposta da questão 20: 
 [D] 
 
Resposta da questão 21: 
 [C] 
 
Resposta da questão 22: 
 [B] 
 
Resposta da questão 23: 
 [E] 
 
Resposta da questão 24: 
 [A] 
 
Resposta da questão 25: 
 [C] 
 
Resposta da questão 26: 
 [C]   
 
Resposta da questão 27: 
 [C] 
 
Resposta da questão 28: 
 [A] 
 
Resposta da questão 29: 
 [A] 
 
Resposta da questão 30: 
 [D] 
 
Resposta da questão 31: 
 [D] 
 
Resposta da questão 32: 
 [D] 
 
Resposta da questão 33: 
 [C] 
 
Resposta da questão 34: 
 [B]   
 
Resposta da questão 35: 
 [D]   
 
Resposta da questão 36: 
 [B]   
 
Resposta da questão 37: 
 [C]   
 
Resposta da questão 38: 
 [D]   
 

Resposta da questão 39: 
 [D]   
 
Resposta da questão 40: 
 [A]   
 
Resposta da questão 41: 
 [D]   
 
Resposta da questão 42: 
 [A]   
 
Resposta da questão 43: 
 [D]   
 
Resposta da questão 44: 
 [B]   
 
 


