
 

 

Professor Régis – Tarefa 07 
 
01. 

 
 

Na figura, é mostrado o projeto de um novo aeroporto com as respectivas pistas de táxi e de decolagem e 
pouso. Os eixos dessas pistas são representados pelas retas coplanares l, m, n, p, q e r, tais que os pares 
de retas l e p; n e r; m e q são pares de retas paralelas entre si, a reta n  é perpendicular à reta l e o maior 
ângulo formado pelas retas m e p tem medida igual a 105º. Com base no exposto, é correto afirmar que o 
menor ângulo formado pelas retas r e q é igual a 
a) 5º. 
b) 15º. 
c) 25º. 
d) 30º. 
e) 35º. 

 
02. Ao escrever a palavra ENEM, nota-se que a letra “N” é formada pelos pontos HGIJ, sendo que o ângulo 

formado por HGI possui 36,87°. Considere que os segmentos de extremos HG e JI são paralelos e que os 
segmentos de extremos GJ e HI estão contidos em retas paralelas entre si. Então, podemos afirmar que os 
valores dos ângulos X, Y e Z são: 

 

 
 

a) X=90°; Y=90°; Z=36,87° 
b) X=36,87°; Y=45°,Z=90° 
c) X=45°; Y=90°; Z=36,87° 
d) X=90°; Y=90°; Z=33,44° 
e) X=45°; Y=90°; Z=90° 

 
03. Na competição de skate a rampa em forma de U tem o nome de vert, onde os atletas fazem diversas 

manobras radicais. Cada uma dessas manobras recebe um nome distinto de acordo com o total de giros 
realizados pelo skatista e pelo skate, uma delas é a “180 allie frontside”, que consiste num giro de meia 
volta. Sabendo-se que 540º e 900º são côngruos a 180º, um atleta que faz as manobras 540 Mc Tuist e 
900 realizou giros completos de 
a) 1,5 e 2,5 voltas respectivamente. 
b) 0,5 e 2,5 voltas respectivamente. 
c) 1,5 e 3,0 voltas respectivamente. 
d) 3,0 e 5,0 voltas respectivamente. 
e) 1,5 e 4,0 voltas respectivamente. 
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04. Um triângulo tem um lado medindo 9 cm e outro medindo 7 cm. Sabendo que a medida do terceiro lado é 
expressa por um número inteiro de centímetros, quantos possíveis valores existem para esse lado? 
a) 14 
b) 12 
c) 13 
d) 11 
e) 15 

 
05. O remo de assento deslizante é um esporte que faz uso de um barco e dois remos do mesmo tamanho. 

A figura mostra uma das posições de uma técnica chamada afastamento. 
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Nessa posição, os dois remos se encontram no ponto A e suas outras extremidades estão indicadas pelos 
pontos B e C. Esses três pontos formam um triângulo ABC cujo ângulo BÂC tem medida de 170º. 
 
O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B e C, no momento em que o remador está nessa posição, é 
a) retângulo escaleno. 
b) acutângulo escaleno. 
c) acutângulo isósceles. 
d) obtusângulo escaleno. 
e) obtusângulo isósceles. 

 


