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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 

Aluno(a) ______________________________________________________________________ 
9º Ano - Ensino Fundamental 

MANHÃ   TURMA _________ 

ATIVIDADE DE RECUPERAÇÃO - GEOMETRIA 

 

Prof. ALAN 

01. Durante seu treinamento, um atleta percorre metade de uma pista circular de raio R, conforme figura a seguir. A sua largada foi 
dada na posição representada pela letra L, a chegada está representada pela letra C e a letra A representa o atleta. O segmento 
LC é um diâmetro da circunferência e o centro da circunferência está representado pela letra F. 
Sabemos que, em qualquer posição que o atleta esteja na pista, os segmentos LA e AC são perpendiculares. Seja θ o ângulo que 
o segmento AF faz com segmento FC. 

 
Quantos graus mede o ângulo θ quando o segmento AC medir R durante a corrida? 
a)  15 graus 
b)  30 graus 
c)  60 graus 
d)  90 graus 
e)  120 graus 
   

02. Para determinar a distância de um barco até a praia, um navegante utilizou o seguinte procedimento: a partir de um ponto A, 
mediu o ângulo visual α fazendo mira em um ponto fixo P da praia. Mantendo o barco no mesmo sentido, ele seguiu até um ponto 
B de modo que fosse possível ver o mesmo ponto P da praia, no entanto sob um ângulo visual 2α. A figura ilustra essa situação: 
 

  
Suponha que o navegante tenha medido o ângulo α = 30º e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco havia percorrido a 
distância AB = 2 000 m. Com base nesses dados e mantendo a mesma trajetória, a menor distância do barco até o ponto fixo P 
será 
a)  1 000 m. 
b)  1 000√3 m. 

c)   2 000  m. 
d)  2 000 m. 
e)  2 000√3 m. 
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03.Considerando a fi gura seguinte, o valor de x é 

 

a)   
b)  6. 

c)   

d)   

e)   
 
 
 
 

04. Um balão atmosférico, lançado em Baum (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último domingo, caiu nesta 
segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando agricultores da região. O artefato faz parte do 
programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, França, Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da 
camada de ozônio e sua descida se deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. 

Disponível em: http:/AVww.correiodobmsil.com.br. Acesso em: 02 mero 2010 

 
Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão e o avistou sob um 
ângulo de 60º a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vá 
na figura, e o avistou sob um ângulo de 30º. 
Qual a altura aproximada em que se encontrava o balão? 
a)  1,8 km 
b)  1,9 km  
c)  3,1 km 
d)  3,7 km 
e)  5,5 km 
 

05.Diariamente, uma residência consome 20 160 Wh. Essa residência possui 100 células solares retangulares (dispositivos capazes 
de converter a luz solar em energia elétrica) de dimensões 6 cm x 8 cm. Cada uma das tais células produz, ao longo do dia, 24 
Wh por centímetro de diagonal. O proprietário dessa residência quer produzir, por dia, exatamente a mesma quantidade de 
energia que sua casa consome. 

 
Qual deve ser a ação desse proprietário para que ele atinja o seu objetivo? 
a)  Retirar 16 células. 
b)  Retirar 40 células. 
c)  Acrescentar 5 células. 
d)  Acrescentar 20 células. 
e)  Acrescentar 40 células. 
 

06.Um tenente do Exército está fazendo um levantamento topográfico da região onde será realizado um exercício de campo. Ele quer 
determinar a largura do rio que corta a região e, por isso, adotou os seguintes procedimentos: marcou dois pontos, A (uma árvore 
que ele observou na outra margem) e B (uma estaca que ele fincou no chão na margem onde ele se encontra); marcou um ponto 
C distante 9 metros de B, fixou um aparelho de medir ângulo (teodolito) de tal modo que o ângulo no ponto B seja reto e obteve 

uma medida de  rad para o ângulo . 
Qual foi a largura do rio que ele encontrou? 
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07. A caçamba de um caminhão basculante tem 3 m de comprimento das direções de seu ponto mais frontal P até a de seu eixo de 

rotação e 1 m de altura entre os pontos P e Q. 
 

Quando na posição horizontal, isto é, quando os segmentos de retas r e s se coincidirem, a base do fundo da caçamba distará 1,2 
m do solo. Ela pode girar, no máximo, α graus em torno de seu eixo de rotação, localizado em sua parte traseira inferior, conforme 
indicado na figura. 

 
Dado cos α = 0,8, a altura, em metros, atingida pelo ponto P, em relação ao solo, quando o ângulo de giro α for máximo, é 
a)  4,8. 
b)  5,0. 
c)  3,8. 
d)  4,4. 
e)  4,0. 
 

08. Observe o texto. 
Holograma de Cazuza sobe ao palco em SP 
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Jornal Folha de S. Paulo, 13 de novembro de 2013. 

Considerando que a altura do cantor Cazuza na projeção no espelho é 130 cm, a saber  , a altura do cantor na 
projeção sobre a tela, em metros, é aproximadamente 
a)  1,62. 
b)  1,72. 
c)  1,82. 
d)  1,92. 
e)  2,02. 
 

09.Observe o tamanho da tela. 
 

É uma questão de proporção: quanto maior o ambiente, maior o aparelho. 
 

VEJA BEM 
 

Conheça os fatores mais importantes para escolher a TV do ambiente. 
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Folha de S. Paulo, 29 de outubro de 2012. 
Considere que o ângulo de visão e uma TV de 50\" formam um triângulo isósceles, como o formado na figura anterior, e que a 
distância entre essa TV de 50\" e o telespectador é a mínima desejável possível. A área desse triângulo isósceles formado é igual 
a 
Dados: (sen 20º ≅ 0,3; cos 20º ≅ 0,9; tg 20º ≅ 0,4) 
a)  1,2 m2. 
b)  1,4 m2. 
c)  1,6 m2. 
d)  1,8 m2. 
e)  2,0 m2. 
 

10. Uma criança mantém uma pipa presa a um fio esticado de 90 m de comprimento, que vai perdendo altura, até que fica preso no 
alto de um poste de 10 m, formando com a horizontal um ângulo de 30°. A pipa atinge o solo, ficando com a linha esticada, 
conforme a figura a seguir. 

 
Desprezando-se a altura da criança, a distância final entre a criança e a pipa, é igual a 
 

11.     As retas paralelas r e s delimitam a faixa determinada para o início da colheita em uma grande plantação de soja. Postos de 
abastecimento das máquinas que fazem a colheita foram estabelecidos nos pontos A e B, ligados por um caminho em linha reta, 
conforme mostra a figura. 

 
A distância entre os postos A e B é, em quilômetros, igual a 

a)   

b)   
c)   

d)   
e)   
 

12. Em uma das primeiras tentativas de determinar a medida do raio da Terra, os matemáticos da antiguidade observavam, do alto de 
uma torre ou montanha de altura conhecida, o ângulo sob o qual se avistava o horizonte, tangente à Terra, considerada esférica, 
conforme mostra a figura. Segundo esse raciocínio, o raio terrestre em função do ângulo a é dado por: 
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13. Duas crianças (uma na posição B e outra na posição C), e uma árvore em D, estão em um mesmo alinhamento. Cada criança 

observa uma mesma fruta que está a uma altura h, segundo ilustração a seguir. 

 
Desprezando as alturas das crianças e sabendo que AB = 20m, pode-se afirmar que a distância, em metros, entre as duas 
crianças é 

Dado:  
a)   
b)   
c)   
d)   
e)   
 

14.     Em uma de suas viagens para o exterior, Luís Alves e Guiomar observaram um monumento de arquitetura asiática. Guiomar, 
interessada em aplicar seus conhecimentos matemáticos, colocou um teodolito distante 1,20 m da obra e obteve um ângulo de 
60°, conforme mostra a figura: 

 
Sabendo-se que a altura do teodolito corresponde a 130 cm, a altura do monumento, em metros, é aproximadamente 
a)  6,86. 
b)  6,10. 
c)  5,24. 
d)  3,34. 
e)  2,16. 
 

15. Considere o ângulo segundo o qual um observador vê uma torre. Esse ângulo duplica quando ele se aproxima 160 m e 
quadruplica quando ele se aproxima mais 100 m, como mostra o esquema a seguir. 
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A altura da torre, em metros, equivale a 
a)  94. 
b)  96. 
c)  98. 
d)  100. 
e)  102. 
 

16. Em parques infantis é comum encontrar um brinquedo chamado escorregador que é constituído de uma superfície plana inclinada 
e lisa (rampa), por onde as crianças deslizam, e de uma escada que dá acesso à rampa. No parque de uma certa praça, há um 
escorregador apoiado em um piso plano e horizontal, cuja escada tem 2 m de comprimento e forma um ângulo de 45º com o piso; 
e a rampa forma um ângulo de 30º com o piso, conforme ilustrado na figura a seguir. 

 
De acordo com essas informações, é correto afirmar que o comprimento (L) da rampa é de 

a)   

b)   

c)   

d)   

e)   
 

17. A figura representa uma fileira de n livros idênticos em uma estante de 2 m e 20 centímetros de comprimento. 

 
É dado que AB = DC = 20 cm e AD = BC = 6 cm. Nas condições dadas, n é igual a 
a)  32 
b)  33 
c)  34 
d)  35 
e)  36 
 

18. Duas casas estão situadas nas margens opostas de um rio, nos pontos A e B; um observador que se encontra junto à casa A 
afasta-se 10 m da margem e chega ao ponto C, e depois caminha em linha reta até o ponto D, a 30 m de C, do qual ainda pode 
ver as casas. Verificado que os ângulos DCB e BDC medem, respectivamente, cerca de 30º e 120º, determine a distância entre as 

casas.  
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a)  17 m 
b)  21 m 
c)  35 m 
d)  41 m 
e)  51 m 
 

19. Há muitas histórias escritas sobre o mais antigo matemático grego que conhecemos, Tales de Mileto. Não sabemos se elas são 
verdadeiras, porque foram escritas centenas de anos após sua morte. 
Uma delas fala do método usado por ele para medir a distância de um navio no mar, em relação a um ponto na praia. 
Uma das versões diz que Tales colocou uma vara na posição horizontal sobre a ponta de um pequeno penhasco, de forma que 
sua extremidade coincidisse com a imagem do barco. 
Conhecendo sua altura (h), o comprimento da vara (c) e altura do penhasco (d), ele calculou a distância x em relação ao barco. 

 
A medida x encontrada por Tales corresponde a: 
 

20. Um engenheiro deseja calcular a altura de um edifício. Para isso, afasta-se 24 m da base do edifício e visualiza o seu topo sob um 
ângulo de 30º, conforme ilustração na figura a seguir. 

 

Sabendo-se que sen 30º =  e cos 30º = , pode-se afirmar que a altura do edifício é 
 


