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Lista 05 
 

01. (Fatec) Um formato de papel usado para impressões e fotocópias, no Brasil, é o A4, que faz parte de 
uma série conhecida como série A, regulamentada internacionalmente pelo padrão ISO 216. 
Essa série criou um padrão de folha retangular que, quando seu lado maior é dobrado ao meio, gera 
um retângulo semelhante ao original, conforme ilustrado. 

 

 
 

Considerando uma folha da série A, com as dimensões indicadas na figura, pode-se afirmar que  
a) x 2y    b) x y 2    c) x y    d) y x 2    e) y 2x  

 
02. (G1 - cmrj)  Observe o texto e a imagem abaixo:  

 

“Thales de Mileto (625 a 545 ac) terá sido o primeiro a colocar a questão básica: ‘de que é feito 
o mundo e como funciona? ‘. A resposta não a procurava nos deuses, mas na observação da 
natureza. 

Thales, que era comerciante, deslocava-se várias vezes ao Egipto. Numa dessas viagens foi 
desafiado a medir a altura da pirâmide de Quéops. ”  

 

 
 

Para descobrir a altura da pirâmide, Thales valeu-se de uma estaca e das medidas das sombras e da 
base da pirâmide. A pirâmide de Quéops tem uma base quadrada de lado medindo 230 m e o 
comprimento de sua sombra mede 250 m. Sabendo que a estaca utilizada tem 2 m  de comprimento 
e sua sombra 5 m,  qual a altura encontrada por Thales? 
a) 46 m    b) 100 m    c) 126 m    d) 146 m    e) 150 m  

 
03. Desenhe um quadrilátero circunscrito a uma circunferência. Em relação a uma outra circunferência, 

desenhe um quadrilátero inscrito. 
 
04. Responda ao que se pede em cada item: 

a) O que é o circuncentro de um triângulo? Como ele pode ser obtido? 
b) O que é o incentro de um triângulo? Como ele pode ser obtido? 


