
 

 

Tarefa 06 – Professor Nickollas 
 
01. De um ponto do chão situado a 150 m de 

distância de um edifício, vê-se o topo do prédio 
sob um ângulo de 60º, como mostra a figura, 
desenhada sem escala. 

 

 
 

Se for adotado 3 1,7 , o ponto do chão a 
partir do qual se vê o topo sob um ângulo de 45º 
ficará a uma distância do edifício igual a 
a) 75,0 m. 
b) 105,0 m. 
c) 127,5 m. 
d) 255,0 m. 
e) 355,0 m. 

 
02. Ao soltar pipa, um garoto libera 90m de linha, 

supondo que a linha fique esticada e forme um 
ângulo de 30º com a horizontal. A que altura a 
pipa se encontra do solo? 
a) 45m. 
b) 45 3 m. 

c) 30 3 m.  

d) 45 2 m. 
e) 30m. 

 
03. Uma estação E, de produção de energia elétrica, 

e uma fábrica F estão situadas nas margens 

opostas de um rio de largura 1
3

 km. Para 

fornecer energia a F, dois fios elétricos a ligam a 
E, um por terra e outro por água, conforme a 
figura. Supondo-se que o preço do metro do fio 
de ligação por terra é R$ 12,00 e que o metro do 
fio de ligação pela água é R$ 30,00, o custo 
total, em reais, dos fios utilizados é: 

 
a) 28 000 
b) 24 000 
c) 15 800 
d) 18 600 
e) 25 000 

04. Os irmãos André, Paulo e Vitor moram em casas 
localizadas na mesma fazenda. Sabe-se que a 
casa de André dista 500 m da casa de Paulo e 
800 m da casa de Vitor, e que o ângulo formado 
entre essas direções é 60°.  
Observando, no esquema abaixo, a planta da 
situação apresentada, pode-se concluir que a 
distância entre a casa de Paulo e a casa de Vitor 
é de 

 

 
 

a) 600 m. 
b) 1300 m. 
c) 700 m. 
d) 900 m. 
e) 800 m. 

 
05. Em um triângulo, os lados são 4,5 e 61  (leia-

se raiz quadrada de sessenta e um), então o 
valor do maior ângulo é 
a) 90º.  
b) 60º.  
c) 150º.  
d) 120º.  
e) 135º. 

 


