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01 - Considerando 3 = 1,7, determine, no triângulo retângulo ABC abaixo, as medidas a e c indicadas, 

respectivamente. 

 

          

 

A) 11,76 e 17 . 

B) 17 e 310 . 

C) 11,76 e 5,88. 

D) 50 e 11,76. 

E) 5,88 e 17. 

02 - A figura abaixo nos idealiza uma situação em que a sombra de uma árvore (situada em  A) de 8 m 

de altura é obtida quando o sol está 30º acima do horizonte. Considerando 3 = 1,7, determine o 

comprimento (em metros) aproximado desta sombra. 

               

 

A) 13,6 m 

B) 4,53 m 

C) 16 m 

D) 9,1 m 

E) Outro valor 

03 - No triângulo retângulo abaixo, determine as medidas x e y indicadas, respectivamente. 

(Use: sen65º = 0,91; cos65º = 0,42 e tg65º = 2,14)              

                              

                                      

 

A) 5,04 e 25,68. 

B) 13,19 e 28,57. 

C) 28,57 e 8,19. 

D) 25,68 e 28,57. 

E) 13,19 e 5,04. 



 

04 - (Unisinos – RS) Um avião levanta vôo sob um ângulo constante de 20º. Após percorrer 2 000 

metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião, aproximadamente? (Utilize: sen 20º = 

0,342; cos 20º = 0,94 e tg 20º = 0,364). 

A) 684 metros. 

B) 628 metros. 

C) 582 metros. 

D) 612 metros. 

E) 664 metros. 

05 - (CEFET - PR) A rua Tenório Quadros e a avenida Teófilo Silva, ambas retilíneas,  cruzam-se 

formando um ângulo de 30º. O posto de gasolina Estrela do Sul  encontra-se na avenida Teófilo Silva a 

4 000 m do citado cruzamento. Portanto, determine em quilômetros, a distância aproximada entre o 

posto de gasolina Estrela do Sul e a rua Tenório Quadros. 

Obs: considere 3 = 1,7. 

A) 2,3 km 

B) 1,8 km 

C) 2,1 km 

D) 2,6 km 

E) 3 km 

06 - No triângulo retângulo isósceles abaixo, cada cateto mede 12 cm. A medida da hipotenusa desse 

triângulo é: 

 

                           

A) cm3010 . 

B) cm212 . 

C) cm330 . 

D) cm510 . 

E) cm230 . 

 

07 - A sombra de uma pessoa tem um metro de comprimento, conforme indicado na figura a seguir. 

               



 

A altura dessa pessoa encontra‐se entre 

 

A) 1,60 m e 1,65 m.  

B) 1,65 m e 1,70 m.  

C) 1,70 m e 1,75 m. 

D) 1,75 m e 1,80 m. 

08 - Sabendo que sen 40º = 0,64; cos 40º = 0,77 e que tg 40º = 0,84, as medidas x e y indicadas no 

triângulo retângulo são, respectivamente: 

 

                                   

 

A) 6,72 e 5,33. 

B) 6,72 e 6,16. 

C) 5,12 e 5,39. 

D) 6,16 e 6,55. 

E) 5,12 e 6,16. 

 

09 - Uma pessoa decide tentar a sorte numa carreira profissional operando máquinas pesadas. A 

primeira que ele operou é mostrada abaixo e a pá usada para encher caminhões está na altura máxima 

que a máquina consegue levantar. Levando em conta as dimensões mostradas e sabendo ainda que o 

ponto A está a 1,8 m de altura do solo, determine: 

 
a) A altura máxima que deve ter um caminhão para que a máquina consiga enchê-lo. 

b) A tangente do ângulo α mostrado.  

 

10 - Um homem caminha por uma rua e, ao aproximar-se de um prédio, observa seu topo sob um 

ângulo α.  Considerando que ele estava a 20 m do edifício e que α = 15º, estime a altura do prédio. 

Adote: t  

 



 

11 - (ENEM) Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 km 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. 

 

 
 

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 60°; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada 

com a primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30° 

Qual é a altura aproximada em que se encontrava o balão? 

 

A) 1,8 km              

B) 3,1 km                

C) 5,5 km  

D) 1,9 km              

E) 3,7 km 

12 - A figura representa um barco atravessando um rio, partindo de A em direção ao ponto B. A forte 

correnteza arrasta o barco em direção ao ponto C, segundo um ângulo de 60°. Sendo a largura do rio de 

120 metros, a distância percorrida pelo barco até o ponto C é de: 

 

 
 

A) 240m 

B) 120m 

C) 80m 

D) 60m 

E) 40m 

 

 

 



 

13 - Um avião decola segundo um ângulo de 30°. Pergunta-se: 

 

a) Qual será a altura atingida após voar 1500m? E após voar 3000m? 

b) Qual será a distância percorrida pelo avião ao atingir 1000m de altura? 

c) Se o avião decolasse segundo um ângulo de 20°, qual seria a altura atingida por ele após 

percorrer 3000m? 

Obs: considere sem 20° = 0,3420 

 

14 - (Cesgranrio) Uma rampa plana, de 36 m de comprimento, faz ângulo de 30° com o plano 

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

 

A) 6√3 m. 

B) 12 m. 

C) 13,6 m. 

D) 9√3 m. 

E) 18 m. 

15 - (Unisinos – RS) Um avião levanta voo sob um ângulo constante de 20º. Após percorrer 2 000 

metros em linha reta, qual será a altura atingida pelo avião, aproximadamente? (Utilize: sem 20º = 

0,342; cos 20º = 0,94 e tg 20º = 0,364) 

16 - De um ponto A, um agrimensor enxerga o topo T de um morro, conforme um ângulo de 45º. Ao se 

aproximar 50 metros do morro, ele passa a ver o topo T conforme um ângulo de 60º. Determine a altura 

do morro. 

 

17 - Na cidade de pisa, Itália, está localizada a Torre de Pisa, um dos monumentos mais famosos 

do  mundo. Atualmente, a torre faz, na sua inclinação, um ângulo de 74º com o solo. Quando o sol está 

bem em cima da torre (a pino) ela projeta uma sombra de 15 m de comprimento. A que distância se 

encontra o ponto mais alto da torre em relação ao solo? 

(dados: sen 74º = 0,96¸  cos 74º = 0,28   e    tg74º = 3,4)  

A) 55 m       

B) 15 m      

C) 45 m      

D) 42 m      

E) 51 m 

18 - (UFSC) Num vão entre duas paredes, deve-se construir  uma rampa que vai da parte inferior de 

uma parede até o topo da outra. Sabendo-se que a altura das paredes é de 4Ö3 m e o vão entre elas é 

de 12 m, determine o ângulo, em graus, que a rampa formará com o solo. 

 

Calcular as medidas dos ângulos internos do triângulo ABC indicado pela figura abaixo: 

 



 

19 - Para determinar a altura de um prédio, um estudante observa que, ao se posicionar a 50 metros 

deste (conforme ilustrado na figura abaixo), o ângulo formado entre o  ponto mais alto do prédio e a 

linha horizontal é de 60°. Se a altura do ponto de medição é de 1 metro, o valor mais próximo da altura 

do prédio, em metros, é: 

 

A) 101,00 

B) 87,60   

C) 44,30   

D) 26,00   

E) 36,35 

20 - Um avião está voando paralelo ao solo. Ao avistar o aeroporto ele é inclinado 30º e percorre 6 km 

até tocar na pista de pouso. A que altura ele está voando? 

 
  

 5 km   

A) 6 km   

B) 4 km   

C) 10 km   

D) 3 km 

21 - Uma escada de 10 metros de comprimento forma ângulo de 60° com a horizontal quando 

encostada ao edifício de um dos lados da rua, e ângulo de 45° se for encostada ao edifício do outro 

lado, apoiada no mesmo ponto do chão. A largura da rua (em metros) é: 

 

 

A) 210  

B) 2310  

C) 5510    

D) 255  

E) 2105  



 

22 - Uma rampa para cadeirantes tem uma inclinação de 20º em relação à horizontal. Se uma pessoa 

percorrer 24 metros na rampa, a que altura aproximada do solo se encontrará? (Dados sen 20º = 0,34,          

cos 20º = 0,94, tg 20º = 0,36) 

 

A) 8m 

B) 9m 

C) 12m 

D) 10m 

E) 22m 

23 - A figura a seguir representa uma escada. Determine sua altura. 

 

24 - (ENEM) 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= 30° e, ao chegar ao ponto B, verificou que o barco 

havia percorrido a distância AB = 2 000 m. O barco continuará seguindo seu rumo. Em um 

determinado momento, distância do barco até o ponto fixo P será a menor possível. Determine o valor 

de tal distância. 

 

A) 1000 m 

B) 31000 m 

C) 2000 m 

D) 2000 3 m 

E) 
3

3
2000 m 

 

 

 

 

 

 



 

25 - Um turista com um teodolito (aparelho utilizado para medir ângulos), situado a 120 metros da base 

da Torre Eiffel, mede o ângulo entre a horizontal e o topo da antena no alto da torre. Ele acha um 

ângulo de 60,6°. 

 

                                     

Utilizando arredondamentos convenientes e adotando que 7,13  , determine a altura aproximada 

da Torre Eiffel. 

 

A) 500 metros. 

B) 425 metros 

C) 365 metros. 

D) 310,25 metros 

E) 289,50 metros 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Special:Search/teodolito

