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1. Calcular x e y sabendo-se que (1, 2, x, ...) e (12, y, 4, ...) são grandezas inversamente 
proporcionais. 
 

2. Dividir o número 160 em três partes diretamente proporcionais aos números 2, 3 e 5. 
 

3. Repartir uma herança de R$ 495.000,00 entre três pessoas na razão direta do número de 
filhos e na razão inversa das idades de cada uma delas. Sabe-se que a 1ª pessoa tem 30 
anos e 2 filhos, a 2ª pessoa tem 36 anos e 3 filhos e a 3ª pessoa 48 anos e 6 filhos. 
 

4. Calcule o valor de x: 

 
5. A diferença entre dois ângulos suplementares é 48° . Determine a medida do maior deles:  

 
a) 42°             b) 69°              c) 76°                 d) 114°      

 
6.  Calcular o valor do ângulo x na figura abaixo.  

 

 

7. Calcular o valor de x na figura.  

 
 

1º Trimestre 
“Sem limite para crescer” 



8.  (UFMG-MG) No triângulo ABC, as seguintes atribuições são feitas: 

 

 

 

 

 
Pode-se afirmar que 

 
a) I e II são verdadeiras. 
b) II e III são verdadeiras. 
c) III e IV são verdadeiras. 
d) I e IV são verdadeiras. 
e) II e IV são verdadeiras. 

 

9. Determine os valores de x e y, sabendo que os triângulos ABC e DEF são semelhantes: 
 

  
 

 

 
 

10. Dadas às retas r e s, paralelas entre si, e t, concorrente com r e s, calcule o valor de x: 



 

a) 51º  b) 35º  c) 90º  d) 50º  e) 45º 

11. Qual o número de diagonais do octógono. 

a) 30  b) 50  c) 20  d) 14  e) 9 

12.  (Mackenzie - SP) Os ângulos externos de um polígono regular medem 20°. Então, o número 

de diagonais desse polígono é: 

a) 90   b) 104   c) 119   d) 135   e) 152 

13. Qual o número de diagonais de um polígono com 15 lados? 

14. A soma dos ângulos internos de um polígono convexo é de 900°. Calcule o número de 

diagonais desse polígono. 

a) 5  b) 15  c) 14  d) 9  e) 28 

15. Na figura mostrada, os ângulos A e B medem, respectivamente, 75º e 45º. O raio da 

circunferência circunscrita ao triângulo ABC mede 6cm. Determine as medidas dos lados AB 

e AC. 

 

 

16.  Qual o valor do ângulo central indicado por x na figura:  

 

17. Determine o valor de α na figura abaixo.  



 

18. Calcule a área do trapézio abaixo:  

 

19. Determine a medida da base maior de um trapézio com 150 cm² de área, 10 cm de altura e 

base menor medindo 12 cm. 

Dados do problema: 

A = 150 cm²     h = 10 cm       b = 12 cm        B = x 

20. Um trapézio tem a base menor igual a 2, a base maior igual a 3 e a altura igual a 10. Qual a 

área deste trapézio? 

21. Determine a altura de um trapézio de 45 cm2 de área, base maior medindo 11 cm e base 

menor com 7 cm de comprimento. 

22. O trapézio ABCD foi divido em dois retângulos AEGF e FGCD, um triângulo GHC e um 

trapézio EBHG. As áreas dos dois retângulos e do triângulo, em cm2, estão indicadas na 

figura. Qual é a área do trapézio EBHG? 

 

 

 

 

 

 

 

A) 15 cm2        B) 18 cm2             (C) 21 cm2           (D) 22 cm2             (E) 24 cm2 

 



23. No paralelogramo abaixo, determine as medidas de x e y. 

 

24.  No retângulo abaixo, determine as medidas de x e y indicadas: 

 

25. Determine as medidas dos quatro ângulos do trapézio da figura abaixo: 

 

26.  A figura abaixo é um losango. Determine o valor de x e y, a medida da diagonal , da 

diagonal  e o perímetro do triângulo BMC. 

 

27.  A figura abaixo é um trapézio isósceles, onde a, b, c representam medidas dos ângulos 

internos desse trapézio. Determine a medida de a, b, c. 

 



28. Sabendo que x é a medida da base maior, y é a medida da base menor, 5,5 cm é a medida 

da base média de um trapézio e que x - y = 5 cm, determine as medidas de x e y.        

29. Determine a medida dos ângulos indicados: 

a)           b)  

c)  

30. As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero são: x + 17° ; x + 37° ; x + 45° e x + 13°. 

Determine as medidas desses ângulos. 

31. Qual é a área de um losango que possui diagonais medindo 10 cm e 16cm?                                                               

32. Se um retângulo possui o comprimento igual ao quíntuplo da largura e aárea é igual a 80 cm², quais são 

as medidas de seus lados? 

33. O ângulo formado pelas bissetrizes internas dos ângulo     e    mede.  ual o valor do  ngulo   ? 

34. Na figura, I é o incentro do triângulo ABC. A medida do ângulo Â é: 

a) 50°  b) 60°  c) 70°  d) 80°  e) 100° 

35. Unifacs-BA) Na figura, a área do triângulo ABC mede 54 u.a. e BC = 3EC e EC = 3 BD. A 

partir dessas informações, pode-se concluir que a área sombreada mede: 

a) 18  b) 20  c) 24  d) 30  e) 36 

36. Na figura, N e P são os pontos médios dos lados AC e BC, respectivamente. Se G é o 

baricentro do triângulo ABC, AP = 6cm e GN = 1,5 cm, obter, em centímetros: 



 

a) AG =  b) GP =  c) BG =   d) BN = 

37. No triângulo ABC, da figura, AM e CN são medianas que se interceptam em G. Sendo AG = 

10 cm e CN = 18 cm, calcule x, y e z. 

 

38. Na figura, o triângulo ABC é retângulo em A e M é o ponto médio do lado BC.Então a medida 

de α , em grau , é: 

a)80º   b) 90º   c) 100º   d) 110º   e) 120º 

 

39. Na figura, M é o ponto médio do lado BC e CN é a bi  etriz interna. Então a medida α, em 

graus, é: 

a) 80º  b) 75º  c) 70º  d) 65º  e) 60º 



 

40. O triângulo ABC da figura é retângulo em A, AS é a bissetriz interna e AM é mediana. Então, 

a medida de α , em graus,  

 

a) 10º  b) 15º  c) 20º  d) 25º  e) 30º 

 

41. Sabendo que as retas a, b e c são paralelas, utilize o Teorema de Tales e determine o valor 

de x na figura a seguir: 

 

42. Na figura a seguir temos que a // b // c // d. Aplicando o Teorema de Tales determine os 

valores de x, z e y. 

 



43.  Saresp–SP) No desenho abaixo estão representados os terrenos I, II e III. 

 

Quantos metros de comprimento deverá ter o muro que o proprietário do terreno II construirá 

para fechar o lado que faz frente com a Rua das Rosas? 

44. A figura à direita nos mostra duas avenidas que partem de um mesmo ponto A e cortam duas 

ruas paralelas. Na primeira avenida, os quarteirões determinados pelas ruas paralelas têm 

80m e 90m de comprimento. Na segunda avenida, um dos quarteirões mede 60m. Qual o 

comprimento do outro quarteirão?  

 

45. (Fuvest–SP) A sombra de um poste vertical, projetada pelo sol sobre um chão plano, mede 12 

m. Nesse mesmo instante, a sombra, de um bastão vertical de 1 m de altura mede 0,6 m. 

Qual a altura do poste? 

46. Na figura abaixo,  . Determinar a medida de x. 

 

47. Nos triângulos abaixo, determine a medida x indicada: 



 

48. No triângulo ABC a seguir, o segmento DE é paralelo ao segmento BC. Determine o valor de 

x aplicando a proporcionalidade entre segmentos paralelos cortados por segmentos 

transversais.  

 

49. No triângulo ABC da figura, sabe – se que DE // BC . Calcule as medidas dos lados AB e 

AC do triângulo. 

                 A 

 

 

50. Dois postes perpendiculares ao solo estão a uma distância de 4 m um do outro, e um fio bem 
esticado de 5 m liga seus topos, como mostra a figura abaixo. Prolongando esse fio até 
prende – lo no solo, são utilizados mais 4 m de fio. Determine a distância entre o ponto onde 
o fio foi preso ao solo e o poste mais próximo a ele. 



 

 


