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GRUPO EDUCACIONAL PRO CAMPUS 
Aluno(a) ______________________________________________________________________ 

3º Ano - Ensino Médio 

MANHÃ   TURMA _________ 

TRABALHO DE MATEMÁTICA - ENSINO REMOTO 
 

PROF(A): ALAN 

1.   Considere o quadrado MNPQ,  cuja medida do lado é igual a 5 cm.  No interior desse quadrado, está o 
triângulo equilátero MJL,  onde os vértices J  e L  estão respectivamente sobre os lados NP  e PQ  do 

quadrado. Nessas condições, pode-se afirmar corretamente que a medida, em 2cm ,  da área limitada pelo 
triângulo MJL  é igual a  
 
a) 50 50 3.− +     
b) 25 25 3.+     
c) 25 25 3.− +     
d) 75 50 3.− +     
 
2.   No triângulo XYZ  o ponto D,  no lado YZ,  pertence à mediatriz do lado XZ.  Se XD  é a bissetriz do ângulo 
interno no vértice X  e se a medida do ângulo interno em Y  é 105  graus, então, a medida, em graus, do 
ângulo interno em Z  é  
 
a) 30.     
b) 20.     
c) 35.     
d) 25.     
 
3.   Construir figuras de diversos tipos, apenas dobrando e cortando papel, sem cola e sem tesoura, é a arte 
do origami (ori = dobrar; kami = papel), que tem um significado altamente simbólico no Japão. A base do 
origami é o conhecimento do mundo por base do tato. Uma jovem resolveu construir um cisne usando técnica 
do origami, utilizando uma folha de papel de 18 cm  por 12 cm.  Assim, começou por dobrar a folha conforme a 
figura. 
 

 
 
Após essa primeira dobradura, a medida do segmento AE  é  
 
a) 2 22 cm.     

b) 6 3 cm.     
c) 12 cm.     

d) 6 5 cm.     

e) 12 2 cm.     
 
4.   Os guindastes são fundamentais em canteiros de obras, no manejo de materiais pesados como vigas de 
aço. A figura ilustra uma sequência de estágios em que um guindaste iça uma viga de aço que se encontra 
inicial mente no solo. 
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Na figura, o ponto O  representa a projeção ortogonal do cabo de aço sobre o plano do chão e este se 
mantém na vertical durante todo o movimento de içamento da viga, que se inicia no tempo t 0=  (estágio 1) e 
finaliza no tempo ft  (estágio 3). Uma das extremidades da viga é içada verticalmente a partir do ponto O,  
enquanto que a outra extremidade desliza sobre o solo em direção ao ponto O.  Considere que o cabo de aço 
utilizado pelo guindaste para içar a viga fique sempre na posição vertical. Na figura, o ponto M  representa o 
ponto médio do segmento que representa a viga. 
 
O gráfico que descreve a distância do ponto M  ao ponto O,  em função do tempo, entre t 0=  e ft ,  é  

a)     

b)     

c)     

d)     

e)     
 
5.   O dono de um sítio pretende colocar uma haste de sustentação para melhor firmar dois postes de 
comprimentos iguais a 6m e 4m. A figura representa a situação real na qual os postes são descritos pelos 
segmentos AC e BD e a haste é representada pelo EF, todos perpendiculares ao solo, que é indicado pelo 
segmento de reta AB. Os segmentos AD e BC representam cabos de aço que serão instalados. 
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Qual deve ser o valor do comprimento da haste EF? 
 
a) 1m     
b) 2 m     
c) 2,4 m     
d) 3 m     

e) 2 6 m     
 
6.   Em canteiros de obras de construção civil é comum perceber trabalhadores realizando medidas de 
comprimento e de ângulos e fazendo demarcações por onde a obra deve começar ou se erguer. Em um 
desses canteiros foram feitas algumas marcas no chão plano. Foi possível perceber que, das seis estacas 
colocadas, três eram vértices de um triângulo retângulo e as outras três eram os pontos médios dos lados 
desse triângulo, conforme pode ser visto na figura, em que as estacas foram indicadas por letras. 
 

 
 
A região demarcada pelas estacas A, B, M e N deveria ser calçada com concreto. 
Nessas condições, a área a ser calcada corresponde  
 
a) a mesma área do triângulo AMC.    
b) a mesma área do triângulo BNC.    
c) a metade da área formada pelo triângulo ABC.    
d) ao dobro da área do triângulo MNC.    
e) ao triplo da área do triângulo MNC.    
 
 
7.   Quatro estações distribuidoras de energia A, B, C  e D  estão dispostas como vértices de um quadrado de 
40km  de lado. Deseja-se construir uma estação central que seja ao mesmo tempo equidistante das estações 
A  e B  e da estrada (reta) que liga as estações C  e D.  A nova estação deve ser localizada  
 
a) no centro do quadrado.    
b) na perpendicular à estrada que liga C  e D  passando por seu ponto médio, a 15km  dessa estrada.    
c) na perpendicular à estrada que liga C  e D  passando por seu ponto médio, a 25km  dessa estrada.    
d) no vértice de um triângulo equilátero de base AB,  oposto a essa base.    
e) no ponto médio da estrada que liga as estações A  e B.     
 
8.   A sombra de uma pessoa que tem 1,80m  de altura mede 60cm . No mesmo momento, a seu lado, a 
sombra projetada de um poste mede 2,00m . Se, mais tarde, a sombra do poste diminuiu 50cm , a sombra da 
pessoa passou a medir:   
a) 30cm.     
b) 45cm.     
c) 50cm.     
d) 80cm.     
e) 90cm.     
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9.   Pretende-se construir um mosaico com o formato de um triângulo retângulo, dispondo-se de três peças, 
sendo duas delas triângulos congruentes e a terceira um triângulo isósceles. A figura apresenta cinco 
mosaicos formados por três peças. 
 

 

 
 
Na figura, o mosaico que tem as características daquele que se pretende construir é o  
a) 1.    
b) 2.    
c) 3.    
d) 4.    
e) 5.    
 
10.   A unidade de medida utilizada para anunciar o tamanho das telas de televisores no Brasil é a polegada, 
que corresponde a 2,54 cm.  Diferentemente do que muitos imaginam, dizer que a tela de uma TV tem X  
polegadas significa que a diagonal do retângulo que representa sua tela mede X  polegadas, conforme 
ilustração. 
 

 
 
O administrador de um museu recebeu uma TV convencional de 20  polegadas, que tem como razão do 
comprimento (C)  pela altura (A)  a proporção 4 : 3,  e precisa calcular o comprimento (C)  dessa TV a fim de 
colocá-la em uma estante para exposição. 
 
A tela dessa TV tem medida do comprimento C,  em centímetro, igual a  
a) 12,00.     
b) 16,00.     
c) 30,48.     
d) 40,64.     
e) 50,80.     
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11.   A inclinação de um telhado depende do tipo e da marca das telhas escolhidas. A figura é o esboço do 
telhado da casa de um específico proprietário. As telhas serão apoiadas sobre a superfície quadrada plana 
ABCD,  sendo BOC  um triângulo retângulo em O.  Sabe-se que h  é a altura do telhado em relação ao forro da 
casa (a figura plana ABOE),  b 10=  é o comprimento do segmento OB,  e d  é a largura do telhado (segmento 
AB),  todas as medidas dadas em metro. 
 

 
 
Sabe-se que, em função do tipo de telha escolhida pelo proprietário, a porcentagem i  de inclinação ideal do 

telhado, descrita por meio da relação h 100
i ,

b
×=  é de 40%,  e que a expressão que determina o número N  de 

telhas necessárias na cobertura é dada por 2N d 10,5.= ×  Além disso, essas telhas são vendidas somente em 
milheiros. 
 
O proprietário avalia ser fundamental respeitar a inclinação ideal informada pelo fabricante, por isso 
argumenta ser necessário adquirir a quantidade mínima de telhas correspondente a  
a) um milheiro.     
b) dois milheiros.     
c) três milheiros.     
d) seis milheiros.     
e) oito milheiros.     
 
 
12.   Em sua vez de jogar, um jogador precisa dar uma tacada na bola branca, de forma a acertar a bola 9  e 
fazê-la cair em uma das caçapas de uma mesa de bilhar. Como a bola 8  encontra-se entre a bola branca e a 
bola 9,  esse jogador adota a estratégia de dar uma tacada na bola branca em direção a uma das laterais da 
mesa, de forma que, ao rebater, ela saia em uma trajetória retilínea, formando um ângulo de 90°  com a 
trajetória da tacada, conforme ilustrado na figura. 
 

 
 
Com essa estratégia, o jogador conseguiu encaçapar a bola 9.  Considere um sistema cartesiano de eixos 
sobre o plano da mesa, no qual o ponto de contato da bola com a mesa define sua posição nesse sistema. As 
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coordenadas do ponto que representa a bola 9  são (3; 3),  o centro da caçapa de destino tem coordenadas 
(6; 0)  e a abscissa da bola branca é 0,5,  como representados na figura. 
 
Se a estratégia deu certo, a ordenada da posição original da bola branca era  
a) 1,3.     
b) 1,5.     
c) 2,1.     
d) 2,2.     
e) 2,5.     
 
13.   Na figura, o retângulo ABCD  tem lados de comprimento AB 4=  e BC 2.=  Sejam M  o ponto médio do 
lado BC  e N  o ponto médio do lado CD.  Os segmentos AM  e AC  interceptam o segmento BN  nos pontos E  
e F,  respectivamente. 
 

 
 
A área do triângulo AEF  é igual a  

a) 24
25

    

b) 29
30

    

c) 61
60

    

d) 16
15

    

e) 23
20

    

 
14.   Uma circunferência de raio 3 cm está inscrita no triângulo isósceles ABC, no qual AB AC.=  A altura 
relativa ao lado BC  mede 8 cm. O comprimento de BC  é, portanto, igual a   
a) 24 cm    
b) 13 cm    
c) 12 cm    
d) 9 cm    
e) 7 cm    
 
15.   Na figura, o triângulo ABC  é retângulo com catetos BC 3=  e AB 4.=  Além disso, o ponto D  pertence ao 
cateto AB,  o ponto E  pertence ao cateto BC  e o ponto F  pertence à hipotenusa AC,  de tal forma que DECF  

seja um paralelogramo. Se 3
DE ,

2
=  então a área do paralelogramo DECF  vale 
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a) 63
25

     b) 12
5

     c) 58
25

     d) 56
25

     e) 11
5

    

 
 
16.   Na figura, B, C e D são pontos distintos da circunferência de centro O, e o ponto A é exterior a ela. Além 
disso, 
 
(1) A, B, C, e A, O, D, são colineares; 
(2) AB = OB; 
(3) CÔD  mede á radianos. 
 

 
 
Nessas condições, a medida de AB̂ O, em radianos, é igual a:   
a) ð - (á/4)     
b) ð - (á/2)     
c) ð - (2á/3)     
d) ð - (3á/4)     
e) ð - (3á/2)    
 
17.   Na figura adiante, as distâncias dos pontos A e B à reta r valem 2 e 4. As projeções ortogonais de A e B 
sobre essa reta são os pontos C e D. Se a medida de CD é 9, a que distância de C deverá estar o ponto E, do 
segmento CD , para que CÊA=DÊB?  
 

 
a) 3    
b) 4    
c) 5    
d) 6    
e) 7    
 
 
18.   Um professor de matemática francês aproveitou a comemoração dos gols de Paul Pogba, através de um 
gesto chamado «dab», para criar para seus alunos um problema relacionado como Teorema de Pitágoras.  
 
A proposta era encontrar uma solução que ajudasse o jogador francês a realizar de forma perfeita o «dab». 
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Disponível em https:<//maisfutebol.iol.pt/incrivel/internacional/celebracao-de-pogba-da-origem-a-problema-
matematico>. Acesso em 06/08/2019. Texto adaptado.  
 
 
Observe a figura acima. O triângulo CDE,  formado pelo braço esticado de Pogba (segmento CD),  não é 
semelhante ao triângulo FGH,  formado pelo outro braço flexionado, cujas extremidades são H  e F.  
Admitindo-se que o triângulo CDE  não pode ser alterado em suas medidas, quais deveriam ser as medidas 
em centímetros do triângulo FGH  para que os dois triângulos se tornassem semelhantes?  
a) 30, 24  e 18 cm      
b) 35, 28  e 21cm      
c) 40, 32  e 28 cm      
d) 45, 36  e 27 cm      
e) 48, 24  e 20 cm      
 
19.   No ano de 1999, o Banco Central Espanhol emitiu uma moeda comemorativa de prata de 1.500  pesetas 
(unidade monetária espanhola em 1999), que tinha o formato de um octógono regular com 1cm  de lado. 
 

 
 
Um colecionador armazenará esta moeda em uma caixa de base quadrada. Para isso, precisará determinar a 
distância entre os vértices A  e D  da representação a seguir. 
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Considerando 2 1,4,=  a medida do segmento AD,  em centímetros, que o colecionador precisará calcular é 
igual, aproximadamente, a   
a) 1,6.     
b) 2,0.     
c) 2,4.     
d) 3,0.     
 
20.   Em um plano cartesiano, os pontos A(0, 3), B( 3, 0)  e C(x, 3)  formam um triângulo retângulo em B.  De 
acordo com essas informações, o valor de x  é  
a) 3     
b) 3 3     
c) 4     
d) 4 3     
e) 5     
 
  


