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1) Determine x e y, sendo r, s e t retas paralelas. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
______________________________________________________________________________________________

2) Na figura abaixo, sabe–se que RS // DE e que AE = 

42 cm. Nessas condições, determine as medidas x e y 
indicadas. 

 
A 

 

3) A planta abaixo no mostra três terrenos cujas laterais 
são paralelas. Calcule, em metros, as medidas x, y e z 
indicadas. 

 

 

  
______________________________________________________________________________________________ 
4) Esta planta mostra dois terrenos. As divisas laterais são perpendiculares à rua. Quais as medidas das frentes dos 
terrenos que dão para a avenida. Sabendo – se que a frente total para essa avenida é de 90 metros? 

    
______________________________________________________________________________________________ 

5) Nesta figura, os segmentos de retas AO , BP , CQe DR  são paralelos. A 

medida do segmento PQ , em metros, é:  

 

 

 

 
 

 



6) O mapa abaixo mostra quatro estradas paralelas que 
são cortadas por três vias transversais. Calcule as 
distâncias entre os cruzamentos dessas vias, supondo as 
medidas em km: 

 

7) Uma antena de TV é colocada sobre um bloco de 
concreto. Esse bloco tem 1 m de altura. Em um certo 
instante, a antena projeta uma sombra de 6 m, enquanto 
o bloco projeta uma sombra de 1,5 m. Nessas condições, 
qual é a altura da antena? 

______________________________________________________________________________________________ 
 
8) (ENEM) Uma enquete, realizada em março de 2010, perguntava aos internautas se eles acreditavam que as 
atividades humanas provocam o aquecimento global. 
Eram três as alternativas possíveis e 279 internautas 
responderam à enquete, como mostra o gráfico. 
Analisando os dados do gráfico, quantos internautas 
responderam “NÂO” à enquete? 
 

a) Menos de 23                                    

b) Mais de 23 e menos de 25           

c) Mais de 50 e menos de 75 

d) Mais de 100 e menos de 190            

e) Mais de 200 

______________________________________________________________________________________________ 
9) Num concurso público, inscreveram-se 15 candidatos. A prova de português valia 10 pontos. Veja as notas obtidas: 
2,5 3,0 4,5 5,0 5,0  
6,0 6,0 7,5 7,5 7,5 
8,0 8,0 8,0 8,0 9,0 

Faça uma tabela. Na coluna da esquerda, coloque os conceitos:  
Ruim (notas até 3,5),                                                          Regular (notas de 4,0 a 6,0),  
Bom (notas de 6,5 a 8,0)                    e                              Ótimo (notas acima de 8,0).  
Na coluna da direita, apresente a frequência de cada conceito, ou seja, quantos candidatos obtiveram cada um dos 
conceitos. 
______________________________________________________________________________________________ 
10) Considere o faturamento, em milhões 
de reais, de algumas empresas brasileiras: 
191 230 191 230 145 150 
150 150 191 230 145 150 
145 191 130 145 150 191 
191 230 230 145 130 130 
145 130 130 130 130 130 

_____________________________________________________________________________________________ 
11) As notas de Matemática de uma turma de 50 alunos estão anotadas na tabela a seguir.  
a) Coloque as notas em rol. 
b) Dividindo os dados abaixo em 3 intervalos de classe, qual a amplitude do intervalo de classe? 
c) Faça uma tabela de freqüências (absoluta e relativa) para essas notas. 

4 6 8 5 8 5 7 4 10 6 

7 5 6 4 6 7 10 10 5 10 

5 7 5 8 7 4 5 6 7 6 

7 9 9 6 5 9 6 5 9 8 

10 8 5 6 7 5 6 8 5 4 

 

 

I) Coloque os dados em rol. 
II) Dividindo os dados abaixo em 5 intervalos de classe, qual a 
amplitude do intervalo de classe? 
III) Elabore a tabela de distribuição de freqüência (absoluta e relativa) 
para estes faturamentos e responda: 
a) Qual é o faturamento que apresentou a maior freqüência relativa? 
b) Qual é a freqüência relativa do maior faturamento registrado? 
c) Qual faturamento apresentou a menor freqüência absoluta? 


