
 

 

Tarefa 13 – Professor Nickollas 
 
01. Na figura abaixo, tem-se um retângulo ABCD,  de lados AB 3  e AD 5,  e um triângulo equilátero BEC,  

construído sobre o lado BC. 

 
A medida DE  é  

a) 34 15 2.     

b) 34 15 3.     
c) 7.     
d) 19.     

e) 34 15 3.     
  
02. Após a instalação de um poste de energia, há a orientação de que ele fique apoiado por um período de 48  

horas, após a sua fixação no terreno, por meio de 4  cabos de sustentação. A figura a seguir ilustra um 
modelo de um desses cabos de sustentação. 

 
 

Sabendo que o cabo de sustentação do poste forma um ângulo de 60  com a vertical e que ele está 
conectado ao poste a uma altura de 10  metros, determine o comprimento mínimo do cabo.  
a) 10 m    
b) 5 m     
c) 25 m     
d) 20 m     
e) 12 m    
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03. Os alunos pré-egressos do campus Jaboatão dos Guararapes resolveram ir até a Lagoa Azul para celebrar a 
conclusão dos cursos. Raissa, uma das participantes do evento, ficou curiosa pra descobrir a altura do 
paredão rochoso que envolve a lagoa. Então pegou em sua mochila um transferidor e estimou o ângulo no 
ponto A,  na margem onde estava, e, após nadar, aproximadamente, 70  metros em linha reta em direção 
ao paredão, estimou o ângulo no ponto B,  conforme mostra a figura a seguir:  

 

 
 

De acordo com os dados coletados por Raissa, qual a altura do paredão rochoso da Lagoa Azul?  
 

Dados: sen (17 ) 0,29,   tan (17 ) 0,30,   cos (27 ) 0,89   e tan (27 ) 0,51.     
a) 50  metros.     
b) 51  metros.     
c) 89  metros.     
d) 70  metros.     
e) 29  metros    

  
04. Uma desenhista projetista deverá desenhar uma tampa de panela em forma circular. Para realizar esse 

desenho, ela dispõe, no momento, de apenas um compasso, cujo comprimento das hastes é de 10 cm,  um 
transferidor e uma folha de papel com um plano cartesiano. Para esboçar o desenho dessa tampa, ela 
afastou as hastes do compasso de forma que o ângulo formado por elas fosse de 120 .  A ponta seca está 
representada pelo ponto C,  a ponta do grafite está representada pelo ponto B  e a cabeça do compasso 
está representada pelo ponto A  conforme a figura. 

 

 
 

Após concluir o desenho, ela o encaminha para o setor de produção. Ao receber o desenho com a indicação 
do raio da tampa, verificará em qual intervalo este se encontra e decidirá o tipo de material a ser utilizado 
na sua fabricação, de acordo com os dados. 
 

Tipo de material Intervalo de valores de raio (cm) 
I 0 R 5   
II 5 R 10   
III 10 R 15   
IV 15 R 21   
V 21 R 40   

 

Considere 1,7  como aproximação para 3. 
O tipo de material a ser utilizado pelo setor de produção será  
a) I.    
b) II.    
c) III.    
d) IV.    
e) V.    


