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1. (Fgv)  No triângulo ABC, AB = 8, BC = 7, AC = 6 e o lado file_0.unknown

thumbnail_0.wmf
BC


 foi prolongado, como mostra a figura, até o ponto P, formando-se o triângulo PAB, semelhante ao triângulo PCA.
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O comprimento do segmento PC é 
a) 7.    
b) 8.    
c) 9.    
d) 10.    
e) 11.   
  
2. (Ita)  Considere o triângulo ABC isósceles em que o ângulo distinto dos demais, BAC, mede 40°. Sobre o ladofile_3.unknown

thumbnail_1.wmf
AB


, tome o ponto E tal que ACE = 15°. Sobre o ladofile_4.unknown

thumbnail_2.wmf
AC


, tome o ponto D tal que DBC = 35°. Então, o ângulo EDB vale 
a) 35°   
b) 45°   
c) 55°   
d) 75°   
e) 85°   
  
3. (Uel)  Para medir a altura de um edifício, um engenheiro utilizou o seguinte procedimento: mediu a sombra do prédio obtendo 10,0 metros. Em seguida, mediu sua própria sombra que resultou em 0,5 metros. Sabendo que sua altura é de 1,8 metros, ele pôde calcular a altura do prédio, obtendo: 
a) 4,5 metros.   
b) 10,0 metros.   
c) 18,0 metros.   
d) 36,0 metros.   
e) 45,0 metros.   
  
4. (Ufpr)  Em uma rua, um ônibus com 12 m de comprimento e 3 m de altura está parado a 5 m de distância da base de um semáforo, o qual está a 5 m do chão. Atrás do ônibus para um carro, cujo motorista tem os olhos a 1 m do chão e a 2 m da parte frontal do carro, conforme indica a figura a seguir. Determine a menor distância (d) que o carro pode ficar do ônibus de modo que o motorista possa enxergar o semáforo inteiro.
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a)  13,5 m   
b)  14,0 m   
c)  14,5 m   
d)  15,0 m   
e)  15,5 m   
  
5. (Ufjf)  Na figura a seguir, encontra-se representado um trapézio retângulo ABCD de bases AB e CD, onde ADN = NDC = ACB = â.
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Considere as seguintes afirmativas:
I. AD × NC = AN × CD
II. AB × DN = BC ×  AN 
III. DN × BC = AC × AD

As afirmativas corretas são: 
a) todas.   
b) somente I e II.   
c) somente I e III.   
d) somente II e III.   
e) nenhuma.   
  
6. (Ufu)  Na figura a seguir, ABC é um triângulo e suas medianas AP, BN e CM medem, respectivamente, 8 cm, 10 cm e 4 cm.
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Se BQ é paralelo ao lado AC com 2BQ = AC, então, o perímetro do triângulo APQ é igual a 
a) 24 cm.   
b) 22 cm.   
c) 20 cm.   
d) 18 cm.   
  
7. (Pucsp)  Dois mastros verticais, com alturas de 2 m e 8 m, têm suas bases fixadas em um terreno plano, distantes 10 m uma da outra. Se duas cordas fossem esticadas, unindo o topo de cada mastro com a base do outro, a quantos metros da superfície do terreno ficaria a intersecção das cordas? 
a) 2,4    
b) 2,2    
c) 2    
d) 1,8    
e) 1,6   
  
8. (Ufg)  Em um sistema de coordenadas cartesianas são dados os pontos A(0, 0), B(0, 2), C(4, 2), D(4, 0) e E(x, 0) , onde 0 < x < 4. Considerando os segmentos BD e CE, obtêm-se os triângulos T1 e T2 , destacados na figura.
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Para que a área do triângulo T1 seja o dobro da área de T2, o valor de x é: 
a) 2 -file_13.unknown
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b) 4 - 2file_14.unknown
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c) 4 -file_15.unknown
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d) 8 - 2file_16.unknown
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e) 8 - 4file_17.unknown
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9. (Pucmg)  Em um mapa, o parque turístico P e as cidades A, B, C e D estão dispostos conforme a figura a seguir, sendo AB paralelo a CD. Sabendo-se que, na realidade, AB = 40 km, AD = 30 km e DC = 25 km, a distância da cidade A até o parque P, em quilômetros, é:
file_18.png

file_19.wmf

 
a) 65   
b) 70   
c) 75   
d) 80   
  
10. (Ufjf)  Seja o triângulo de base igual a 10 m e altura igual a 5 m com um quadrado inscrito, tendo um lado contido na base do triângulo. O lado do quadrado é, em metros, igual a: 
a) 10/3.   
b) 5/2.   
c) 20/7.   
d) 15/4.   
e) 15/2.   
  
11. (Ufg)  Em um terreno triangular, com 1200 m2 de área, um dos lados mede 60 m. Deseja-se construir, nesse terreno, um galpão, cuja base retangular tem 504 m2 de área, conforme a figura a seguir.
file_20.png

file_21.wmf


Se os vértices da base do galpão estão sobre os lados do terreno, o menor perímetro possível da base do galpão, em metros, é 
a) 90   
b) 92   
c) 100   
d) 110   
e) 128   
  
12. (Ufg)  Uma fonte luminosa a 25 cm do centro de uma esfera projeta sobre uma parede uma sombra circular de 28 cm de diâmetro, conforme figura a seguir.
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Se o raio da esfera mede 7 cm, a distância (d) do centro da esfera até a parede, em cm, é 
a)  23   
b)  25   
c)  28   
d)  32   
e)  35   
  
13. (Pucrj)  No triângulo ABC temos AB = 5, BC = 9 e AC = 10. Se P é o ponto médio de AB e Q é o ponto médio de BC, então o comprimento PQ é: 
a) 4   
b) 5   
c) 8   
e) 9   
  
14. (Fuvest)  Na figura, ABC e CDE são triângulos retângulos, AB = 1, BC =file_24.unknown
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e BE = 2DE. Logo, a medida de AE é
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e) file_31.unknown
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15. (Fuvest)  Um lateral L faz um lançamento para um atacante A, situado 32 m à sua frente em uma linha paralela à lateral do campo de futebol. A bola, entretanto, segue uma trajetória retilínea, mas não paralela à lateral e quando passa pela linha de meio do campo está a uma distância de 12 m da linha que une o lateral ao atacante. Sabendo-se que a linha de meio do campo está à mesma distância dos dois jogadores, a distância mínima que o atacante terá que percorrer para encontrar a trajetória da bola será de:
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a) 18,8 m   
b) 19,2 m   
c) 19,6 m   
d) 20 m   
e) 20,4 m   
  

16. (Ufrgs)  Na figura 1, BC é paralelo a DE e, na figura 2, GH é paralelo a IJ.
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Então, x e y valem, respectivamente, 
a) ab e file_36.unknown
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.   
b) ab e file_37.unknown
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c) file_38.unknown
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d) file_39.unknown
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17. (Unesp)  Um observador situado num ponto O, localizado na margem de um rio, precisa determinar sua distância até um ponto P, localizado na outra margem, sem atravessar o rio. Para isso marca, com estacas, outros pontos do lado da margem em que se encontra, de tal forma que P, O e B estão alinhados entre si e P, A e C também. Além disso, OA é paralelo a BC, OA = 25 m, BC = 40 m e OB = 30 m, conforme figura.
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A distância, em metros, do observador em O até o ponto P, é: 
a) 30.   
b) 35.   
c) 40.   
d) 45.   
e) 50.   
  
18. (Ufmg)  Nesta figura, o quadrado ABCD está inscrito no triângulo AMN, cujos lados AM e AN medem, respectivamente, m e n:
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Então, o lado do quadrado mede 
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19. (Mackenzie)  Na figura, se AB = 5 AD = 5 FB, a razão file_50.unknown
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 vale:
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a) 3   
b) 4   
c) 5   
d) file_53.unknown
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20. (Fuvest)  O triângulo ABC tem altura h e base b (ver figura). Nele, está inscrito o retângulo DEFG, cuja base é o dobro da altura. Nessas condições, a altura do retângulo, em função de h e b, é dada pela fórmula:
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21. (Uel)  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.
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a) 1,50 m   
b) 1,75 m   
c) 2,00 m   
d) 2,25 m   
e) 2,50 m   
  
22. (Fuvest)  Na figura a seguir, os triângulos ABC e DCE são equiláteros de lado ℓ, com B, C e E colineares. Seja F a intersecção de file_64.unknown

thumbnail_32.wmf
BD
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. Então, a área do triângulo BCF é:
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23. (Ufc)  Na figura a seguir, os triângulos ABC e AB'C' são semelhantes. Se AC = 4. AC' então o perímetro de AB'C' dividido pelo perímetro de ABC é igual a:
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c) file_77.unknown
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e) 1   
  
24. (Unesp)  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 file_79.unknown
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.
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A altura do prédio, em metros, é 
a) 25.   
b) 29.   
c) 30.   
d) 45.   
e) 75.   
  
25. (Ufmg)  Em determinada hora do dia, o sol projeta a sombra de um poste de iluminação sobre o piso plano de uma quadra de vôlei. Neste instante, a sombra mede 16 m. Simultaneamente, um poste de 2,7 m, que sustenta a rede, tem sua sombra projetada sobre a mesma quadra. Neste momento, essa sombra mede 4,8 m.
A altura do poste de iluminação é de 
a) 8,0 m   
b) 8,5 m   
c) 9,0 m   
d) 7,5 m   
  
26. (Ufsm)  
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No triângulo proposto, M1, M2, M3,... são os pontos médios dos segmentos AC, M1C, M2C, ... , respectivamente, e N1, N2, N3,... são os pontos médios dos segmentos BC, N1C, N2C,...., respectivamente. Continuando indefinidamente esse processo de obter segmentos e sabendo que AB mede 1, a soma das medidas dos segmentos M1 N1, M2 N2, M3 N3, ... é 
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b) 4   
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27. (Ufrgs)  Na figura a seguir AB, CD e EF são paralelos, AB
e CD medem, respectivamente, 10 cm e 5 cm.
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O comprimento de EF é 
a) file_88.unknown
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b) 2.   
c) 3.   
d) file_89.unknown
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e) 4.   
  
28. (Ufmg)  Observe esta figura:
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Nessa figura, o círculo tem centro O e raio 6 e OP=16. A reta PT é tangente ao círculo em T e o segmento TQ é perpendicular à reta OP.
Assim sendo, o comprimento do segmento QP é 
a) 13,75   
b) 13,85   
c) 14,25   
d) 14,5   
  
29. (Unirio)  
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Dois homens H1 e H2, com 2m e 1,5m de altura, respectivamente, estão em pé numa calçada, em lados opostos de um poste de 5m de comprimento, iluminados por uma lâmpada deste poste, como mostra a figura anterior. A distância entre os dois homens, em m, é igual a: 
a) 5file_94.unknown
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+10   
b) 14   
c) 3file_95.unknown
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d) 8file_96.unknown
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e) 6file_97.unknown
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30. (Ufrn)  Considerando-se as informações constantes no triângulo PQR (figura abaixo), pode-se concluir que a altura PR desse triângulo mede:
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Obs.: Todas as medidas se referem à mesma unidade de comprimento 
a) 5   
b) 6   
c) 7   
d) 8   
  
31. (Ita)  Considere a circunferência inscrita num triângulo isósceles com base de 6cm e altura de 4cm. Seja t a reta tangente a esta circunferência e paralela à base do triângulo. O segmento de t compreendido entre os lados do triângulo mede 
a) 1 cm   
b) 1,5 cm   
c) 2 cm   
d) 2,5 cm   
e) 3 cm   
  
32. (Fatec)  Na figura a seguir, o triângulo ABC é retângulo e isósceles e o retângulo nele inscrito tem lados que medem 4 cm e 2 cm.
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O perímetro do triângulo MBN é 
a) 8 cm   
b) 12 cm   
c) (8 +file_102.unknown
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d) (8 + 2file_103.unknown
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33. (Puccamp)  Os triângulos ABC e AED, representados na figura a seguir, são semelhantes, sendo o ângulo ADE congruente ao ângulo ACB.
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Se BC = 16 cm, AC = 20 cm, AD = 10 cm e AE = 10,4 cm, o perímetro do quadrilátero BCED, em centímetros, é 
a) 32,6   
b) 36,4   
c) 40,8   
d) 42,6   
e) 44,4   
  
34. (Pucpr)  A área do retângulo DEFB é:
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a) 24   
b) 160   
c) 120   
d) 20   
e) 180   
  
35. (Unirio)  
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Observe os dois triângulos anteriormente representados, onde os ângulos assinalados são congruentes. O perímetro do menor triângulo é: 
a) 3   
b) file_111.unknown
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c) 5   
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e) 15   
  
36. (Ufmg)  Observe a figura.
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Nessa figura, os segmentos AD e BC são paralelos, AD = 8, AB = 3  e BC = 7.
Sendo P o ponto de interseção das retas AB e DC, a medida do segmento BP é 
a) 23   
b) 22   
c) 24   
d) 21   
  
37. (Fuvest)  No triângulo acutângulo ABC a base AB mede 4 cm e a altura relativa a essa base também mede 4 cm. MNPQ é um retângulo cujos vértices M e N pertencem ao lado AB, P pertence ao lado BC e Q ao lado AC. O perímetro desse retângulo, em cm, é
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a) 4   
b) 8   
c) 12   
d) 14   
e) 16   
  
38. (Unirio)  
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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   
  
39. (Uff)  Um prédio com a forma de um paralelepípedo retângulo tem 48 m de altura. No centro da cobertura desse prédio e perpendicularmente a essa cobertura, está instalado um para-raios. No ponto Q sobre a reta r - que passa pelo centro da base do prédio e é perpendicular ao seguimento MN - está um observador que avista somente uma parte do para-raios.
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A distância do chão aos olhos do observador é 1,8 m e o segmento PQ = 61,6 m.
O comprimento da parte do para-raios que o observador NÃO consegue avistar é: 
a)  16 m   
b)  12 m   
c)  8 m   
d)  6 m   
e)  3 m   
  
40. (Ufmg)  Observe a figura: 
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Nela, AB = 8, BC = 12 e BFDE é um losango inscrito no triângulo ABC. A medida do lado do losango é: 
a) 4   
b) 4,8   
c) 5   
d) 5,2   
  
41. (Fuvest)  No papel quadriculado da figura a seguir, adota-se como unidade de comprimento o lado do quadrado hachurado. 
DE é paralelo a BC. Para que a área do triângulo ADE seja a metade da área do triângulo ABC, a medida de AD, na unidade adotada, é
file_123.png

file_124.wmf

 
a) 4file_125.unknown
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b) 4   
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42. (Unesp)  Na figura, B é um ponto do segmento de reta AC e os ângulos DAB, DBE e BCE são retos.
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Se o segmento AD = 6 dm, o segmento AC = 11 dm e o segmento EC = 3 dm, as medidas possíveis de AB, em dm, são: 
a) 4,5 e 6,5.   
b) 7,5 e 3,5.   
c) 8 e 3.   
d) 7 e 4.   
e) 9 e 2.   
  
43. (Uel)  Na figura a seguir, são dados: ângulo ABC = ângulo EDC = 2,5 cm, AB = 6 cm, BC = 9 cm e AC = 12 cm.
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Se os triângulos da figura são semelhantes, o perímetro do triângulo  EDC é, em centímetros, 
a) 11,25   
b) 11,50   
c) 11,75   
d) 12,25   
e) 12,50   
  
44. (Ufrgs)  Para estimar a profundidade de um poço com  1,10 m de largura, uma pessoa cujos olhos estão a 1,60 m do chão posiciona-se a 0,50 m de sua borda. Desta forma, a borda do poço esconde exatamente seu fundo, como mostra a figura.
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Com os dados acima, a pessoa conclui que a profundidade do poço é 
a) 2,82 m   
b) 3,00 m   
c) 3,30 m   
d) 3,52 m   
e) 3,85 m   
  
45. (Fuvest)  No triangulo ABC, AB = 20 cm, BC = 5 cm e o ângulo Afile_135.unknown
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C é obtuso. O quadrilátero MBNP é um losango, de área 8 cm2. A medida, em graus do ângulo BNP é:
file_136.png

file_137.wmf


 
a) 15		   
b) 30		   
c) 45		   
d) 60		   
e) 75   
  
46. (Faap)  Uma escada de 10 metros de comprimento forma ângulo de 60° com a horizontal quando encostada ao edifício de um dos lados da rua, e ângulo de 45° se for encostada ao edifício do outro lado, apoiada no mesmo ponto do chão. A largura da rua (em metros) é:
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47. (Faap)  Um arquiteto projetou uma pequena ponte sobre um lago circular. Sua projeção vertical coincide com um diâmetro cujos extremos distam 8 m e 12 m de um caminho reto tangente ao lago. O diâmetro (em metros) do lago mede:
file_145.png

file_146.wmf

 
a) 22   
b) 4   
c) 12   
d) 8   
e) 20   
  
48. (Faap)  Um publicitário, ao desenvolver um logotipo para uma empresa, inscreve um quadrado num círculo. Em seguida, outro quadrado é circunscrito ao mesmo círculo.
Então, a razão entre as áreas dos quadrados é: 
a) 1,5   
b) 4   
c) 2   
d) ð/2   
e) ð   
 
TEXTO PARA A PRÓXIMA QUESTÃO: 
"Fernando Henrique inaugura mostra da FAAP no Palácio do Itamaraty"

O Presidente Fernando Henrique Cardoso abriu a exposição "Modernistas, Modernismo", na noite de 4 de setembro, no Palácio do Itamaraty, em Brasília. A mostra é composta por 36 quadros do acervo da Fundação Armando Álvares Penteado (FAAP) e ficará no Ministério das Relações Exteriores até o próximo dia 26. Mais de 800 pessoas foram à solenidade, que inaugurou as comemorações oficiais da Semana da Pátria. (...)
Em seu discurso, a presidente do Conselho de Curadores da FAAP, dimensionou o Modernismo num contexto abrangente: "Por detrás do encontro com a brasilidade nas telas, nas formas, nas letras, havia um grito dos modernistas, num clamor por um projeto nacional".
Estão expostos quadros de Anita Malfatti, Di Cavalcanti, Tarsila do Amaral e outros artistas, selecionados entre as mais de duas mil obras do Museu de Arte Brasileira (MAB) da FAAP.
(O Estado de São Paulo, 17/9/95)
 


49. (Faap)  Um crítico de arte, olha, através de uma câmara escura que tem 50 cm de comprimento, para um quadro pendurado de 3 metros de altura, cuja base está a 1,20 metros acima do solo, conforme a figura a seguir:
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Sabendo-se que o quadro fornece uma imagem de 15 cm. A distância "x" da câmara ao quadro (em metros) é: 
a) 15   
b) 3   
c) 8   
d) 12   
e) 10   
  
50. (Cesgranrio)  Certa noite, uma moça, de 1,50 m de altura, estava a dois metros de distância de um poste de luz de 4 m de altura. O comprimento da sombra da moça no chão era de: 
a) 0,75 m   
b) 1,20 m   
c) 1,80 m   
d) 2,40 m   
e) 3,20 m   
  
51. (Unesp)  Uma gangorra é formada por uma haste rígida AB, apoiada sobre uma mureta de concreto no ponto C, como na figura. Quando a extremidade B da haste toca o chão, a altura da extremidade A em relação ao chão é:
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