
Lista de exercícios – Aula 5 – Geometria Plana 

1) Assinale as corretas: 

01. As figuras abaixo mostram dois triângulos semelhantes. Se a área do menor é de 

10 cm², então a área do maior é de 50 cm².

 

02. Considere o retângulo ABCD cujos lados AB e BC medem, respectivamente, 4 cm e 

3 cm. Seja A’ um ponto do lado AB; B’ um ponto do lado BC; C’ um ponto do lado 

CD e D’ um ponto do lado DA, tal que AA’ = BB’ = CC’ = DD’ = x (ver figura). A área 

do quadrilátero A’B’C’D’ em função de x é dada por: A(x) = 2x² – 7x + 12.       

 

 

 

 

 

 

 

        

04. O ortocentro de qualquer triângulo é equidistante dos três vértices. 

08. O valor numérico de t na figura abaixo é t=60/13. 

 

 

  

 

  

16. Considere um quadrado circunscrito a uma circunferência e um triângulo equilátero 

inscrito na mesma circunferência. Se o lado do triângulo equilátero mede 6√3cm , então 

o lado do quadrado mede 12 cm. 

Somatório:  

Gabarito:  26 

 

 

 

 



2) Assinale as corretas: 

01. Um quadrado de lado  5/√2 está inscrito numa circunferência de comprimento 5π. 

02. Se a sombra de uma árvore, num terreno plano, em uma determinada hora do dia, 

mede 10 m e, nesse mesmo instante, próxima à árvore, a sombra de um homem de altura 1,70 

m mede 2 m, então a altura da árvore é de aproximadamente 9,70 m. 

04. Um ciclista costuma dar 30 voltas completas por dia no quarteirão quadrado onde 

mora, cuja área é de 102400 m². Então, a distância que ele pedala por dia é de 19200m. 

08.  As políticas de inclusão para deficientes, especificamente para os cadeirantes, 

destacam a necessidade de rampas para o acesso do usuário de cadeira de rodas, e que as 

mesmas, segundo as normas técnicas, devem ter uma inclinação de, no máximo, 8,33%, ou 

seja, para cada metro horizontal subir 8,33 cm na vertical. A rampa da figura abaixo cumpre a 

norma especificada acima. 

 

16. Pode-se definir Divisão Áurea como sendo a divisão de um segmento de reta em 

duas partes, de tal maneira que a razão entre a parte maior e a parte menor seja 

aproximadamente igual a 1,6. Um retângulo se diz dourado quando possui seus lados na razão 

áurea, isto é, seus lados medem  e 1,6. Assim, se o lado menor de um retângulo dourado for 

3 unidades de comprimento, então a área desse retângulo será igual a 14,4 unidades de área. 

Somatório:  

Gabarito:  17 

 

3) Assinale as corretas: 

01. Dentre todos os triângulos com dois vértices em uma circunferência dada e o 

terceiro vértice no centro da circunferência, o de maior área é o triângulo equilátero. 

02. Se um quadrilátero tem diagonais congruentes, então ele é um retângulo. 



04. Na figura a baixo, ABCD é um quadrilátero e o segmento DB é paralelo ao 

segmento CE. Então a área do quadrilátero ABCD é igual à área do triângulo ADE. 

 

08. Na figura a baixo, o triângulo ABC é retângulo e o ponto M é o ponto médio da 

hipotenusa AC. A perpendicular à hipotenusa AC pelo ponto M cruza o segmento BC no ponto 

E, que está entre B e C. Então a área do triângulo MEC é menor do que a metade da área do 

triângulo ABC. 

 

16. Na figura a baixo, o triângulo ABC é equilátero e o quadrilátero MNPQ é um 

quadrado. Então os pontos P e Q são pontos médios dos lados BC e AC, respectivamente. 

 

32. Se em um quadrilátero as diagonais são bissetrizes dos ângulos internos, então o 

quadrilátero é um losango. 

Somatório:  

 

Gabarito:  24 

 

 

 



4) Calcule a área, em cm2 , de um triângulo retângulo cuja hipotenusa mede 10 cm e cujo 

raio da circunferência inscrita mede 1 cm. Coloque como somatório o valor da área. 

Somatório:  

 

Gabarito:  11 

 

5) No livro A hora da estrela, de Clarice Lispector, a personagem Macabéa é atropelada 

por um veículo cuja logomarca é uma estrela inscrita em uma circunferência, como 

mostra a figura. Se os pontos A, B e C dividem a circunferência em arcos de mesmo 

comprimento e a área do triângulo ABC é igual a 27√3cm², determine a medida do 

raio desta circunferência em centímetros. 

Somatório:  

 

Gabarito:  06 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


