
Curso T�ecnico Integrado em Inform�atica

Trigonometria

Prof. Valdex Santos

Aluno:

Lista 1

Matem�atica

Turma:

1. Os lados de um triângulo retângulo em A medem BC = x+ 4, AC = x� 4 e AB = x� 5.

Calcule o valor de x e determine a tangente do ângulo B.

2. (CESGRANRIO) Uma rampa plana, de 36m de comprimento, faz um ângulo de 300 com

o plano horizontal. Uma pessoa que sobe a rampa inteira eleva-se verticalmente de:

a) 6
p
3m b) 12m c) 13; 6m d) 9

p
3m e) 18m

3. (UNISINOS- RS) Um avi~ao levanta voo sob um ângulo constante de 200. Ap�os percorrer

2000m em linha reta, a altura atingida pelo avi~ao ser�a de, aproximadamente:

(Dados: sin 200 = 0; 34, cos 200 = 0; 94 e tan 200 = 0; 364)

a) 728 m b) 1880 m c) 1000 m d) 1720 m e) 684 m

4. (UEL-PR) Um engenheiro fez um projeto para a constru�c~ao de um pr�edio (andar t�erreo

e mais 6 andares), no qual a diferen�ca de altura entre o piso de um andar e o piso do

andar imediatamente superior �e de 3; 5m. Durante a constru�c~ao, foi necess�aria a utiliza�c~ao

de rampas para transporte de material do ch~ao do andar t�erreo at�e os andares superiores.

Uma rampa lisa de 21m de comprimento, fazendo ângulo de 30� com o plano horizontal,

foi utilizada. Uma pessoa que subir essa rampa inteira transportar�a material, no m�aximo,

at�e o piso do:

a) 2� andar b) 3� andar

c) 4� andar d) 5� andar

e) 6� andar.

5. (UFPR) Uma pessoa de 2m de altura, passeando pela cidade, caminha em linha reta em

uma rua horizontal, na dire�c~ao da portaria de um edif��cio. A pessoa para para ver o topo

desse edif��cio, o que a obriga a olhar para cima num ângulo de 30 graus com a horizontal.

Ap�os caminhar 49m, para uma segunda vez para ver o topo do edif��cio e tem que olhar

para cima num ângulo de 45 graus com a horizontal. Suponha que cada andar do edif��cio

tenha 3m de altura. Utilize
p
3 = 1; 7.

I. O edif��cio tem menos de 30 andares.

II. No momento em que a pessoa para pela primeira vez, ela est�a a 160m da portaria do

edif��cio.

III. Quando a pessoa para pela segunda vez, �a distância em que ela se encontra da portaria
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�e igual �a altura do edif��cio.

IV. Se, depois da segunda vez em que para, a pessoa caminhar mais 35m em dire�c~ao �a

portaria, para ver o topo do edif��cio ser�a necess�ario erguer os olhos num ângulo maior do

que 60 graus com a horizontal.

S~ao corretas as a�rma�c~oes:

a) I e II b) I e III c) II e IV d) I e IV e) II e III

6. (AFA-SP) O acesso ao mezanino de uma constru�c~ao deve ser feito por uma rampa plana,

com 2m de comprimento. O ângulo � que essa rampa faz com o piso inferior (conforme

a �gura) para que nela sejam constru��dos 8 degraus, cada um com 21; 6 cm de altura, �e,

aproximadamente, igual a:

a) 150 b) 30�0 c) 45�0 d) 60�0 e) 75�0

7. O Morro do P~ao de A�c�ucar �e um conhecido cart~ao postal da cidade do Rio de Janeiro,

conforme mostra a �gura abaixo.

A foto acima foi tirada de uma regi~ao plana da cidade conhecida como aterro do Flamengo,

que �ca ao n��vel do mar. Observe que entre o aterro do Flamengo e o Morro do P~ao de

A�c�ucar, h�a uma faixa de mar, o que torna o acesso ao \p�e do morro" dif��cil.

Um observador est�a em um ponto A do aterro do Flamengo e vê o P~ao de A�c�ucar segundo

um ângulo de 100 com o plano horizontal (medido com um teodolito). Ele anda em dire�c~ao

ao seu objetivo at�e um ponto B distante 650m de A e agora vê o P~ao de A�c�ucar segundo

um ângulo de 140. Qual a altura do P~ao de A�c�ucar em rela�c~ao ao plano de observa�c~ao?
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8. Seja a1; a2; : : : uma progress~ao aritm�etica in�nita tal que
nX

k=1

a3k = n
p
2 + �n2, para n 2 N�

Determine o primeiro termo e a raz~ao da progress~ao.

9. (PUC-SP) Sendo cosx =
1

m
e sinx =

p
m+ 1

m
, determine o valor de m.

10. (UFPI) Se 900 < x < 1800 e 2cos2x+ 5sinx� 4 = 0 ent~ao tanx �e igual a:

a) �
p
3

3
b)

p
3

3
c)

1

2
d) �

p
2

2
e) �

p
3

11. (UFMT) Determine o menor valor positivo de � que satisfaz a equa�c~ao

(0; 333:::)sin� =

p
3

3
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