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1. (Ufpe) Uma ponte deve ser constru��da sobre um rio, unindo os pontos A e B, como ilustrado

na �gura abaixo. Para calcular o comprimento AB, escolhe-se um ponto C, na mesma

margem em que B est�a, e medem-se os ângulos CBA = 570 e ACB = 590. Sabendo que

BC mede 30m, indique, em metros, a distância AB1. Resp.: AB = 29

2. (UFSCar) Se os lados de um triângulo medem x; x+ 1 e x+ 2, ent~ao, para qualquer x real

e maior que 1, o cosseno do maior ângulo interno desse triângulo �e igual a

a)
x

x+ 1
b)

x

x+ 2
c)

x+ 1

x+ 2
d)

x� 2

3x
e)

x� 3

2x

3. (Ufsm) Na instala�c~ao das lâmpadas de uma pra�ca de alimenta�c~ao, a equipe necessitou cal-

cular corretamente a distância entre duas delas, colocadas nos v�ertices B e C do triângulo,

segundo a �gura. Assim, a distância \d" �e

a) 50
p
2 m

b) 50
p
6=3 m

c) 50
p
3

d) 25
p
6 m

e) 50
p
6 m

4. (UNIFESP) Em um triângulo com lados de comprimentos a; b; c, tem-se (a+b+c)(a+b�c) =
3ab. A medida do ângulo oposto ao lado de comprimento c �e

a) 300 b) 450 c) 600 d) 900 e) 1200

5. (Fei) Se em um triângulo ABC o lado AB mede 3 cm, o lado BC mede 4 cm e o ângulo

interno formado entre os lados AB e BC mede 600, ent~ao o lado AC mede:

a)
p
37 cm b)

p
13 cm c) 2

p
3 cm d) 3

p
3 cm e) 2

p
2 cm

6. (Fuvest) No quadril�atero a seguir, BC = CD = 3cm, AB = 2cm;ADC = 600 e ABC =

900. A medida, em cm, do per��metro do quadril�atero �e:

a) 11

b) 12

c) 13

d) 14

e) 15

1Dica: Use as aproxima�c~oes sin(59�) � 0; 87 e sin(64�) � 0; 90.
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7. Dois lados de um triângulo medem 5cm e 10cm e formam um ângulo de 1100. Calcule a

medida do outro lado, sendo dado cos700 = 0; 34.

(Dica: use o fato que cos� = � cos(1800 � �), sendo � = 1100). Resp.:
p
159cm � 12; 6cm

8. Dois lados de um triângulo medem 5cm e 8cm e formam um ângulo de 1200. Calcular a

�area do triângulo. Resp.: 10
p
3cm2

9. (G1) Um dos ângulos internos de um paralelogramo de lados 4 m e 6 m mede 1200. A

maior diagonal desse paralelogramo mede, em metros

a) 2
p
17 b) 2

p
19 c) 2

p
21 d) 2

p
23

10. (Pucsp) Leia com aten�c~ao o problema proposto a Calvin na tira seguinte

Supondo que os pontos A, B e C sejam v�ertices de um triângulo cujo ângulo do v�ertice A

mede 600, ent~ao a resposta correta que Calvin deveria encontrar para o problema �e, em

cent��metros,

a) (5
p
3)=3 b) (8

p
3)=3 c) (10

p
3)=3 d) 5

p
3 e) 10

p
3

11. Um triângulo is�osceles tem dois lados que medem 2cm cada um e �area 1cm2. Quais podem

ser as medidas do ângulo formado pelos dois lados iguais? Resp.: 300 ou 1500

12. Em uma cidade h�a uma pra�ca em forma de um c��rculo de centro C e raio 2 km. O prefeito

mandou construir uma pista de cooper, representada na �gura abaixo pelo segmento AB.

a) Sabendo que o custo de constru�c~ao da pista de cooper �e de R$ 150,00 para cada metro
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de comprimento da pista, determine o valor total a ser gasto nessa constru�c~ao2.

Resp.: Aprox. : R$ 492.950,30

b) Responda sem fazer contas: se o ângulo medir 1450, o custo da pista deve ser maior ou

menor que a do item anterior? Por quê?

13. A �gura a seguir representa um bal~ao preso por meio de dois cabos, nos pontos A e C.

a) Se o ângulo formado pelos dois cabos �e de 138�, determine a distância entre os pontos

A e C3. Resp.: AC � 163; 5m

b) O que aconteceria com o ângulo entre os cabos se, mantendo a distância entre os pontos

A e C, fossem reduzidos seus comprimentos?

c) Se a distância entre os pontos A e C for reduzida, o que acontece com o valor do ângulo

formado pelos cabos? Justi�que.

d) Mantendo �xas as posi�c~oes de B, C e D, analise o que ocorre com a medida da distância

entre A e D quando alteramos o ângulo AB̂D.

14. Algumas grandezas da F��sica, para �carem completamente de�nidas, requerem três atribu-

tos: m�odulo, dire�c~ao e sentido. Essas grandezas s~ao chamadas de grandezas vetoriais. O

s��mbolo que representa uma grandeza vetorial �e chamado de vetor. Sejam
�!
V 1 e

�!
V 2 dois

vetores. A soma desses vetores �e um terceiro vetor chamado de vetor resultante (
�!
VR), ou

seja,
�!
VR =

�!
V1 +

�!
V2 .

Para determinar o vetor resultante, utiliza-se a regra do paralelogramo, que consiste em

colocar as origens dos dois vetores em um mesmo ponto e construir um paralelogramo, com

segmentos paralelos a esses vetores. O vetor soma (ou vetor resultante) ser�a representado

pela diagonal do paralelogramo, cuja origem tamb�em coincide com a dos dois vetores.

2
Obs.: Utilize

p
2 � 1; 4

3
Dado: cos 1380 � �0; 74
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a) Com base nessas informa�c~oes, desenhe em seu caderno o vetor resultante da soma dos

vetores representados abaixo e determine o valor de seu m�odulo.

b) Forme um grupo de cinco alunos. Utilizando vetores de mesmo m�odulo do item anterior,

cada um dever�a representar em uma folha separada a resultante das for�cas para um dos

seguintes ângulos: 50�; 40�; 30�; 20� e 10�. Compare os resultados. O que acontece com o

comprimento das resultantes?

c) Determine os valores das resultantes e veri�que se os resultados obtidos s~ao coerentes

com as conclus~oes do item anterior.

15. Investiga�c~ao. Em duplas, providencie seis varetas com 32 cm de comprimento, um trans-

feridor e uma r�egua.

Um integrante da dupla dever�a cortar três das varetas nos seguintes comprimentos: 20 cm,

28 cm e 32 cm. O outro integrante dever�a cortar as outras três varetas nas medidas: 12

cm, 28 cm e 32 cm de comprimento. Em seguida, cada um dever�a juntar suas respectivas

varetas e formar um triângulo.

a) Com o transferidor, me�ca os três ângulos internos do triângulo formado.

b) Utilizando a lei dos cossenos, calcule os três ângulos internos desse triângulo.

c) Veri�que se os resultados obtidos nos itens anteriores s~ao os mesmos.

d) Compare os seus resultados com os do colega da dupla. Os triângulos formados têm

ângulos em comum?
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