
 

 

Tarefa 02 – Prof. Luan 
 

Frente F (Teorema de Tales) 
 

01. Aplicando o teorema de Tales, calcule as 
medidas representadas por letras. Considerar 
sempre que aparecem feixes de retas 
paralelas cortadas por transversais nas 
figuras. 
a)  

 
 
b) 

 
 

c) 

 
d) 

 
 

02. Na figura abaixo, temos que a//b//c. 
Determine AB . 

 

 
 

03. Sabendo que DE//BC , determine x: 

 

 
 
04. Considere um triângulo ABC, onde o lado AB 

mede 18 cm e o lado BC mede 12 cm. 
Traçamos uma reta paralela ao lado BC do 
triângulo, que irá cortar o lado AB no ponto D 
e o lado AC no ponto E, de tal forma que AE 
= 9 cm e EC = 3 cm. Descubra as medidas 
dos segmentos AD e DB. 

 
05. Um feixe de três paralelas determina, numa 

transversal, os pontos A, B e C e, numa outra 
transversal, os pontos correspondentes 
A`,B`e C`. Se AB = 4 cm, BC = 7 cm e 
A´B´= 12 cm, determine B´C´. 

 
06. Três retas paralelas determinam sobre uma 

transversal segmentos de 4,2 cm e 5,4 cm. 
Calcule a medida do maior segmento que o 
feixe determina sobre outra transversal, 
sabendo que o segmento menor mede 6,3 
cm. 
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07. Um feixe de paralelas determina sobre uma 
transversal segmentos de 9 cm e 15 cm. 
Quais são as medidas dos segmentos 
determinados sobre outra transversal cuja 
soma é 64 cm? 

 
08. Um feixe de quatro paralelas determina, 

sobre uma transversal, três segmentos 
adjacentes, que medem 5 cm, 6 cm e 9 cm. 
Calcule o comprimento dos segmentos 
determinados pelo feixe em outra transversal, 
sabendo que o segmento desta, 
compreendido entre a primeira e a quarta 
paralela, mede 60 cm. 

 
09. A figura abaixo nos mostra duas avenidas que 

têm origem em um mesmo ponto A e cortam 
duas ruas paralelas. Na primeira avenida, os 
quarteirões determinados pelas ruas paralelas 
têm 80 m e 90 m de comprimento, 
respectivamente. Na segunda avenida, um 
dos quarteirões mede 60 m. Qual o 
comprimento do outro quarteirão? 

 
 
10. Três lotes residenciais têm frente para a rua 

dos Álamos e para a rua das Hortênsias, 
conforme a figura a seguir.  

 

 
 

As fronteiras entre os lotes são 
perpendiculares à rua das Hortênsias. Qual é 
a medida, em metros, da frente do lote A 
para a rua dos Álamos, sabendo-se que as 
frentes dos três lotes somadas medem 135 
metros?  

 
11. Uma antena de TV foi colocada sobre um 

bloco de concreto que mede 1 m de altura. 
Em certo instante, essa antena projetou uma 
sombra de 6 m, enquanto o bloco projetou 
uma sombra de 1,5 m, como mostra a figura. 
Qual é a altura da antena? 

 
 
12. Em determinada hora do dia, a sombra de um 

edifício e a de uma árvore próxima 
apresentam-se como mostra a figura com 
ambas chegando até o ponto P. A que 

distância (horizontal) do edifício está a 
árvore? 

 
 
13. Verifique se as retas p, q e r são paralelas. 

 
 
14. Verifique se as retas p, q e r são paralelas. 

 
15. Verifique se as retas r, s e t compõem um 

feixe de retas paralelas sabendo-se que AB = 
52 m, BC = 64 m, DE = 40 m e EF = 60 m. 

 


