
 

 

ÁREAS DE TRIÂNGULOS 
 
01. Qual a área do triângulo retângulo cuja 

hipotenusa mede 10 e um cateto mede 8? 
 
02. Calcule a área de um triângulo isósceles que 

tem base medindo 10, sabendo que seu 
perímetro é igual a 36. 

 
03. Qual o raio da circunferência inscrita em um 

triângulo retângulo cujos catetos têm 
medidas iguais a 12 e 16? 

 
04. Calcule o raio da circunferência inscrita em 

um triângulo isósceles, sabendo que sua 
base mede 12 e seu perímetro é igual a 32? 

 
05. Dois dos lados de um triângulo medem 9 e 

8. Se a medida do ângulo formado por tais 
lados é 150°, então qual a área do 
triângulo? 

 
06. Se dois dos lados de um triângulo têm 

medidas iguais a 4 e 6 e sua área é igual a 
6, então, sabendo que o ângulo formado por 
tais lados é agudo, quanto mede esse 
ângulo? 

 
07. Se dois dos lados de um triângulo têm 

medidas iguais a 6 e 4 3 , então determine 
a área desse triângulo, considerando que o 
ângulo formado por esses lados mede 120°. 

 
08. A base de um triângulo isósceles mede 16 e 

cada uma de suas laterais mede 10. Qual o 
seno do ângulo oposto à base desse 
triângulo? 

 
09. Um triângulo retângulo e isósceles tem a 

hipotenusa com medida igual a 2. 
Determine a área do triângulo. 

 
10. Um triângulo isósceles é tal que o ângulo 

formado pelos lados de mesma medida 
formam um ângulo com medida igual a 
135°. Se a área do triângulo é 9 2 , então 
qual a medida dos lados congruentes do 
triângulo? 

 
11. Os lados AB e BC de um triângulo ABC têm 

medidas 8 e 9, respectivamente. Uma 
semicircunferência de raio 6 é tangente a 
AB e BC, tendo seu diâmetro sobre AC. 
Qual a área do triângulo? 

 
 
 
 

12. A área do triângulo ABC é 22. Sobre os 
prolongamentos dos lados AB e BC, tomam-
se AE2AB e CF3BC. Qual a área do 
quadrilátero ACFE? 

 
13. A área de um triângulo ABC é 72. Pelo 

baricentro G, traçam-se paralelas a AB e 
BC, que intersectam AC em E e F, 
respectivamente. Qual a área do triângulo 
EGF? 

 
14. Um triângulo ABC é retângulo em B. A área 

do triângulo ABC é 24. Externamente, 
constroem-se triângulos equiláteros AEB e 
BFC. Qual a área do triângulo EBF? 

 
15. A área de um triângulo é S. Prolongam-se os 

lados em um mesmo sentido e da mesma 
medida do lado prolongado. Qual a área do 
triângulo que tem vértices nos extremos dos 
prolongamentos? 

 
16. Em um triângulo retângulo ABC, os catetos 

AB e BC medem 3 e 4, respectivamente. 
Constrói-se um triângulo isósceles BDC, 
com BDCD, equivalente a ABC, de modo 
que BD e AC se intersectem em E. Qual a 
área do triângulo BEC? 

 
17. Os raios de duas circunferências exteriores 

são 3 e 8, sendo as tangentes interiores 
comuns perpendiculares entre si. Qual a 
área do triângulo formado pelas tangentes 
interiores e uma tangente exterior comum? 

 
18. Um triângulo tem lados medindo 5, 6 e 7. 

Qual o raio da circunferência circunscrita ao 
triângulo? 

 
19. Em um triângulo PQR, a mediana QM 

intersecta a ceviana interior PE no ponto A. 
Se ER2EQ e a área do triângulo QAE é 2, 
então qual a área do triângulo PQR? 

 
20. Qual a área do triângulo tal cujos raios das 

circunferências ex-inscritas são 2, 3 e 6? 
 



Exercícios Complementares 
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Gabaritos 
1 24 
2 60 
3 4 
4 3 
5 18 
6 30° 
7 18 
8 0,96 
9 1 
10 6 
11 51 
12 242 
13 8 
14 12 
15 7S 
16 4 
17 24 

18 35 6
24

 

19 24 
20 6 
 


