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 RAZÕES TRIGONOMÉTRICAS NO TRIÂNGULO 
RETÂNGULO  

 RELAÇÕES MÉTRICAS NA CIRCUNFERÊNCIA  

9º ANO – MATEMÁTICA – ALDO 

 
Semana 22 – Atividades 

 
01. (G1 – ifpe - Adaptada) 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.  

Dado: 
1

cos60º
2

 
 

a) 10 m    b) 5 m    c) 25 m    d) 20 m    e) 12 m  
 
02. (G1 - ifpe)   

 
 

A imagem mostra uma cama com escorregador acoplado. Sabendo que o escorregador tem  
1,10  metros de altura e que sua inclinação, em relação ao plano horizontal, é de 32 ,  o comprimento 
desse escorregador (parte por onde se escorrega), em metros, é, aproximadamente,  
 

Dados: sen 32 0,53; cos 32 0,85     e tg 32 0,62.    
 

a) 0,935.    b) 1,294.    c) 1,774.    d) 0,583.    e) 2,075.  
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03. (Eear) O segmento AT  é tangente, em T,  à circunferência de centro O  e raio R 8 cm.  A potência 

de A  em relação à circunferência é igual a ______ 2cm .  
 

 
a) 16  
b) 64  
c) 192  
d) 256  

 
04. (Ufsc) Em um centro de eventos na cidade de Madri, encontra-se um mural de Joan Miró (1893-

1983) confeccionado pelo ceramista Artigas. O mural está colocado no alto da parede frontal externa 
do prédio e tem 60m de comprimento por 10m de altura. A borda inferior do mural está 8m acima 
do nível do olho de uma pessoa. A que distância da parede deve ficar essa pessoa para ter a melhor 
visão do mural, no sentido de que o ângulo vertical que subtende o mural, a partir de seu olho, seja 
o maior possível? O matemático Regiomontanus (1436-1476) propôs um problema semelhante em 
1471 e o problema foi resolvido da seguinte maneira: 

 

 
 

Imagine uma circunferência passando pelo olho O do observador e por dois pontos P e Q, 
verticalmente dispostos nas bordas superior e inferior do mural. O ângulo α  será máximo quando 
esta circunferência for tangente à linha do nível do olho, que é perpendicular à parede onde se 
encontra o mural, como mostra a figura. Com estas informações, calcule a que distância OC da 
parede deve ficar o observador para ter a melhor visão do mural de Joan. 


