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D2-Reconhecer aplicações das relações métricas do 
triângulo retângulo em um problema que envolva 
figuras planas ou espaciais. 

D5-Resolver problema que envolva razões 
trigonométricas no triângulo retângulo (seno, 
cosseno, tangente).

ITEM 1 
A figura ABCD é um retângulo e o segmento    é 
paralelo ao lado AD, como mostra a figura a seguir.

O comprimento do segmento        , indicado por x é 
igual a

(A) 5m
(B) 7m
(C) 11m
(D) 12m 
(E) 17m 

ITEM 2 
Uma empresa embalou seus produtos, cujo formato 
é de uma pirâmide com base quadrada, em caixa de 
papelão.

A altura mínima da caixa de papelão para essa  
embalagem deve ser de

(A) 6 cm. 
(B) 12 cm.
(C) 4,4 cm. 
(D) 22 cm.
(E) 8 cm. 

ITEM 3 
Para consertar o telhado de sua casa, Pedro apoiou 
na parede uma escada, como mostra a figura a seguir. 

Assinale a alternativa que indica altura da 
parede que Pedro apoiou a escada. Use:

𝒔𝒆𝒏𝒐 600 =
3�

3 , 𝒕𝒈 600 = 3�  𝒆 𝒄𝒐𝒔 600 =
1
2 .

(A) 5m.
(B)         m.
(C) 8m.
(D)         m.
(E) 4m.
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ITEM 4 
Um marceneiro fi xou perpendicularmente a uma 
parede, uma tábua de passar roupa. Para aumentar 
a resistência, ele colocou dois apoios, como mostra 
a fi gura a seguir.

O comprimento “x” do apoio menor é igual a

(A) 0,42 
(B) 0,48 
(C) 0,72 
(D) 0,75 
(E) 0,87 

ITEM 5 
No seu treinamento diário, um atleta percorre várias 
vezes o trajeto indicado na fi gura cujas dimensões 
estão em quilômetros. 

Cada volta nesse trajeto o atleta percorre

(A) mais de 1,2 km e menos de 1 300m.
(B) menos de 1,2 km.
(C) exatamente 1 200 m.
(D) exatamente 1 200 km.
(E) exatamente 1 200 m².
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ITEM 6 
Foi construída uma rampa para unir dois pisos de um 
prédio, onde a diferença entre ambos é de 8 metros.  
Considerando que o ângulo da rampa com o piso 
inferior mede 30°, a medida de seu comprimento 
deve ser

(A) exatamente 4.
(B) um múlti plo de raiz de dois. 
(C) um número inteiro negati vo.
(D) um número quadrado perfeito de base 2.
(E) exatamente           .

ITEM 7 
As ruas Rita, Reila e rua D, se encontram em três 
pontos disti ntos de maneira que esses pontos de 
encontro formam um triângulo retângulo, como 
mostra a fi gura a seguir.   

rua D

Conforme as informações apresentadas na fi gura, 
a distância, em metros, entre os dois pontos de 
encontro na rua D, mede aproximadamente

(A) 1 200
(B) 1 392
(C) 1 264
(D) 2 790
(E) 4 800
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ITEM 8 
As dimensões de um paralelepípedo estão 
relacionadas no quadro a seguir. 

Para que a diagonal desse paralelepípedo seja 
aproximadamente 56 cm, sua altura deverá ser 

(A) maior que 20 cm.
(B) exatamente 18 cm.
(C) entre 16 e 18 cm.
(D) entre 14 e 16 cm.
(E) menor que 14 cm.

ITEM 9 
Um triângulo ABC está inscrito numa 
semicircunferência de centro O, como mostra a 
fi gura a seguir. 

Nessas condições, pode-se afi rmar que a medida do 
ângulo α e a medida do raio r dessa circunferência 
são, respecti vamente, 

(A) igual a 45° e a metade do lado BC.
(B) igual a 60° e exatamente igual ao lado BC.
(C) igual a 60° e dois terços do lado BC.
(D) igual a 45° e a metade do lado AC.
(E) igual a 60° e igual a um terço do lado AC. 

ITEM 10
A fi gura, a seguir, representa fachadas de construções 
anti gas onde o ângulo B=90°e C=45°.

Disponível em: <htt p://mesquita.blog.br/samrat-yantra-o-maior-relogio-
solar-do-mundo>.Acesso em: 9 abr. 2017.

Supondo que 1 litro de ti nta dá para pintar 18 m2, 
pode-se afi rmar que são necessários para pintar a 
fi gura formada pelo triângulo ABC

(A) exatamente 60 litros de ti nta.
(B) menos que 60 litros de ti nta.
(C) entre 70 a 80 litros de ti nta.
(D) entre 65 a 70 litros de ti nta.
(E) mais que 80 litros de ti nta.

Dimensões do paralelepípedo
Comprimento 3x cm
Largura 2x cm
Altura x cm


