
 

 

Matemática – Prof. Luan – 9º Ano 
Frente F (Relações trigonométricas no triângulo retângulo) 

 
01. (G1 - ifal 2017) Ao soltar pipa, um garoto libera 90 m  de linha, supondo que a linha fique esticada e 

forme um ângulo de 30  com a horizontal. A que altura a pipa se encontra do solo?  
a) 45 m.     

b) 45 3 m.     

c) 30 3 m.    

d) 45 2 m.     
e) 30 m.    

 
02. (G1 - ifal 2016) Um avião, ao decolar no aeroporto Zumbi dos Palmares, percorre uma trajetória retilínea 

formando um ângulo constante de 30  com o solo. Depois de percorrer 1.000  metros, na trajetória, a 
altura atingida pelo avião, em metros, é  
a) 300.     
b) 400.     
c) 500.     
d) 600.    
e) 1.000.     

 
03. (G1 - cps 2010) Ter condições de acessibilidade a espaços e equipamentos urbanos é um direito de todo 

cidadão. A construção de rampas, nas entradas de edifícios que apresentam escadas, garante a 
acessibilidade principalmente às pessoas com deficiência física ou com mobilidade reduzida. 
Pensando nisso, na entrada de uma ETEC onde há uma escada de dois degraus iguais, cada um com 15 cm 
de altura, pretende-se construir uma rampa para garantir a acessibilidade do prédio a todos. 

 
Essa rampa formará com o solo um ângulo de 30, conforme a figura. 

 

 
 

Sendo assim, conclui-se que o comprimento da rampa será, em metros,  
a) 6.    
b) 5.    
c) 4.    
d) 3.    
e) 2.    

 
04. (Ufpb 2010) Em parques infantis, é comum encontrar um brinquedo, chamado escorrego, constituído de 

uma superfície plana inclinada e lisa (rampa), por onde as crianças deslizam, e de uma escada que dá 
acesso à rampa. No parque de certa praça, há um escorrego, apoiado em um piso plano e horizontal, cuja 
escada tem 2 m  de comprimento e forma um ângulo de 45  com o piso; e a rampa forma um ângulo de 
30  com o piso, conforme ilustrado na figura a seguir. 
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De acordo com essas informações, é correto afirmar que o comprimento (L)  da rampa é de:  

a) 2 m     

b) 2 2 m     

c) 3 2 m     

d) 4 2 m    

e) 5 2 m     
 
05. (G1 - ifba 2012)  Um atleta do IFBA se desloca com velocidade de 10 km/h ao longo da reta OP, que 

forma um ângulo de 30° com a reta Ox, partindo do ponto O. Após 3 horas, qual a distância do atleta até a 
reta Ox? 

 

 
a) 30 km    
b) 15 km    
c) 15 3  km    
d) 5 3  km    
e) 7,5 3  km    

 
06. Num estacionamento, uma rampa espiralada de 50 m de comprimento liga o piso térreo ao piso superior. 

Sabendo que a rampa tem inclinação constante de 25º com a horizontal, em toda a sua extensão, a altura, 
em metros, do piso superior em relação ao piso térreo é de  
(Adote as aproximações: sen 25º=0,42; cos 25º=0,91 e tg 25º=0,47)  

 

 
a) 18 
b) 19 
c) 20 
d) 21  
e) 22  
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07. Um professor solicitou a um grupo de alunos a medição da altura da fachada de uma biblioteca usando um 
teodolito, conforme Figura 01. Para executar o trabalho e determinar a altura, eles colocaram um teodolito 
a 6  metros da base da fachada e mediram o ângulo, obtendo 30 ,  conforme esquema simplificado na 
Figura 2.  

 

 
(Figura 01) 

 

 
(Figura 02) 

 
Se a luneta do teodolito está a 1,70 m do solo, a altura, aproximada, da fachada da biblioteca é 
(Dados: sen 30 0,5, cos 30 0,87 e tg 30 0,58      ) 
a) 4,70 m. 
b) 5,11 m. 
c) 5,15 m. 
d) 5,18 m.  
e) 5,22 m. 

 
08. Um balão atmosférico, lançado em Bauru (343 quilômetros a Noroeste de São Paulo), na noite do último 

domingo, caiu nesta segunda-feira em Cuiabá Paulista, na região de Presidente Prudente, assustando 
agricultores da região. O artefato faz parte do programa Projeto Hibiscus, desenvolvido por Brasil, Franca, 
Argentina, Inglaterra e Itália, para a medição do comportamento da camada de ozônio, e sua descida se 
deu após o cumprimento do tempo previsto de medição. 
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Na data do acontecido, duas pessoas avistaram o balão. Uma estava a 1,8 km da posição vertical do balão 
e o avistou sob um ângulo de 60°; a outra estava a 5,5 km da posição vertical do balão, alinhada com a 
primeira, e no mesmo sentido, conforme se vê na figura, e o avistou sob um ângulo de 30°. 
Usando 1,7 como aproximação para 3 , a altura aproximada em que se encontrava o balão era de  
a) 1,8 km. 
b) 1,9 km. 
c) 3,1 km. 
d) 4,2 km. 
e) 5,5 km. 

 
09. As rampas são uma boa forma de assegurar a acessibilidade para cadeirantes e indivíduos com mobilidade 

reduzida. A acessibilidade a edificações, mobiliário, espaços e equipamentos urbanos é assegurada em lei. 
 

A Associação Brasileira de Normas Técnicas (ABNT), de acordo com a Lei Brasileira de Inclusão da Pessoa 
com Deficiência (13.146/2015), regula a construção e define a inclinação das rampas, bem como os 
cálculos para a sua construção. As diretrizes de cálculo da ABNT, indicam um limite máximo de inclinação 
de 8,33%  (proporção de 1:12).  Isso significa que uma rampa, para vencer um desnível de 1 m,  deve ter, 
no mínimo, 12 m de comprimento e isso define que o ângulo de inclinação da rampa, em relação ao plano 
horizontal, não pode ser maior que 7 .  

 

 
 

De acordo com as informações anteriores, para que uma rampa, com comprimento igual a 14 m e 
inclinação de 7  em relação ao plano, esteja dentro das normas da ABNT, ela deve servir para vencer um 
desnível com altura máxima de 
Use: sen7 0,12; cos7 0,99     e tg7 0,12.    
a) 1,20 m. 
b) 1,32 m. 
c) 1,40 m. 
d) 1,56 m. 
e) 1,68 m. 

 
10. Uma pessoa está a 80 3 m  de um prédio e vê o topo do prédio sob um ângulo de 30 ,  como mostra a 

figura abaixo.  

 
 

Se o aparelho que mede o ângulo está a 1,6 m  de distância do solo, então podemos afirmar que a altura 
do prédio em metros é 
a) 80,2 
b) 81,6 
c) 82,0  
d) 82,5  
e) 83,2 

 


