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TRABALHO PARA RECUPERAÇÃO OPCIONAL - GEOMETRIA

01. Determine a medida do ângulo agudo formado entre a bissetriz relativa ao ângulo A e a mediana relativa ao ângulo B de um
triângulo eqüilátero ABC, conforme mostra a figura.

02. Determine a medida do ângulo obtuso formado pelas bissetrizes de um triângulo equilátero.

03. Na figura, med(B) = 40º, med(C) = 60º. Se D é o incentro do triângulo ABC,ou seja é o ponto de encontro de suas bissetrizes,
então x vale:

a) 40º
b) 120º
c) 130º
d) 150º
e) 100º
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04. Associe corretamente a coluna da esquerda com a coluna da direita e depois assinale a alternativa que contêm a sequência
correta de cima para baixo.
(1)Ortocentro        (  )Ponto de encontro das medianas de um triângulo.
(2)Incentro            (  )Ponto de encontro das bissetrizes de um triângulo.
(3)Baricentro         (  )Ponto de encontro das alturas de um triângulo.
(4)Circuncentro     (  )Ponto de encontro das mediatrizes de um triângulo.

a)2134
b)1234
c)3214
d)4321
e)3421

05. Utilizando a propriedade do BARICENTRO, determine a medida da expressão: x + y + z, de acordo com as medidas mostradas na
figura abaixo, sabendo que o ponto G é o encontro das três medianas do triangulo ABC.

06. (ESAM) O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta do lado oposto é denominada altura. O ponto
de intersecção das três retas suportes das alturas do triângulo é chamado:
a) Baricentro
b) Incentro
c) Circuncentro
d) Ortocentro
e) Mediana

07. (CESESP) Dentre os quatro centros principais do triângulo qualquer, há dois deles que podem se situar no seu exterior, conforme
o tipo de triângulo. Assinale a alternativa em que os mesmos são citados.
a) O baricentro e o ortocentro.
b) O baricentro e o incentro.
c) O circuncentro e o incentro.
d) O circuncentro e o ortocentro.
e) O incentro e o ortocentro.

08. (UNITAU) O segmento da perpendicular traçada de um vértice de um triângulo à reta suporte do lado oposto é denominado:
a) mediana.
b) mediatriz.
c) bissetriz.

d) altura.
e) base.
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09. Considere os pontos notáveis de um triângulo, sendo:
B- Baricentro  C-Circuncentro  I-Incentro O-Ortocentro

Preencha os parênteses:
a) ( ) Ponto de encontro das medianas.
b) ( ) Ponto de encontro das mediatrizes dos lados de um triângulo.
c) ( ) Ponto de encontro das bissetrizes internas de um triângulo
d) ( ) Ponto de encontro das retas suportes das alturas.
e) ( ) Ponto que divide cada mediana numa razão de 2 para 1.
f) ( ) Centro da circunferência inscrita num triângulo.
g) ( ) Centro da circunferência circunscrita a um triângulo.
h) ( ) Ponto do plano de um triângulo e eqüidistante dos vértices desse triângulo.

10. Em um triangulo ABC, os ângulos A e B medem respectivamente 80° e 60°. Determine a razão entre os dois maiores ângulos
formado pelas interseções das três alturas.


