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EDUCAÇÃO 
QUE ACONTECE 

 

 
 
QUESTÃO 01  
Um tenente do Exército está fazendo um levantamento 
topográfico da região onde será realizado um exercício de 
campo. Ele quer determinar a largura do rio que corta a região 
e por isso adotou os seguintes procedimentos: marcou dois 
pontos, A (uma árvore que ele observou na outra margem) e B 
(uma estaca que ele fincou no chão na margem onde ele se 
encontra); marcou um ponto C, na mesma margem de B, 
distante 9 metros de B , fixou um aparelho de medir ângulo 
(teodolito) de tal modo que o ângulo no ponto B seja reto e 
obteve uma medida de  π/3 rad para o ângulo ACB.   

 
Qual foi a largura do rio que ele encontrou. 
 

  √  

  √  

 
 √ 

 
 

 √  
 4,5 

QUESTÃO 02  
 m uma de suas viagens para o e terior   u  s Alves e  uiomar 
observaram um monumento de arquitetura asia tica.  uiomar  
interessada em aplicar seus con ecimentos matema ticos  
colocou um teodolito distante 1,20 m da obra e 
obteve um a ngulo de   °, conforme mostra a figura. Sabendo-
se que a altura do teodolito corresponde a 130 cm.  

 

A altura do monumento, em metros  e  apro imadamente   
 

 6,86.  

 6,10.  

 5,24.  

 3,34.  

 2,11. 

 
QUESTÃO 03  
Uma formiga sai do ponto A e segue por uma trilha, 
representada pela linha contínua, até chegar ao ponto B, como 
mostra a figura. 

 

 
A distância, em metros, percorrida pela formiga é; 
 

    √  

    √  

    √  

    √  

    √  

QUESTÃO 04  
Ao decolar, um avião deixa o solo com um ângulo constante de 

15°. A 3,8 km da cabeceira da pista existe um morro íngreme. 

A figura abaixo ilustra a decolagem, fora de escala. 

 

P
o
rt
a

nt
o 
o 
a

vião ultrapassa o morro a uma altura, a partir da sua base, de  
 

 3,8 tan (15°) km.  

 3,8 sen (15°) km.  

 3,8 cos (15°) km.  

 3,8 sec (15°) km. 

 3,8 csc (15°) km. 

QUESTÃO 05  
A geometria é um tema bastante recorrente em provas dos 
demais vestibulares espalhados pelo Brasil. Porém saber a 

base deste tópico faz-se necessário para conseguir entender 

de fato os objetivos de tal competência. Uma ideia inicial super 

importante para este conhecimento é saber o conceito de 

hipotenusa em um triângulo.  

 

Desta forma, qual o melhor conceito para destacar uma 

hipotenusa de um triângulo? 

 

 Lado oposto ao ângulo reto. 

 Lado do triângulo que é igual a soma dos catetos. 

 Algumas vezes, maior lado do triângulo. 

 Lado oposto a qualquer ângulo. 

 Menor lado de um triângulo, pois fica oposto ao ângulo de 
90°. 

QUESTÃO 06  
As pipas nasceram na China antiga. Sabe-se que por volta do 
ano 1200 a. c. foram utilizadas como dispositivo de sinalização 
militar. Os movimentos e as cores das pipas eram mensagens 
transmitidas à distância entre destacamentos militares. 
Atualmente é objeto de diversão de muitas pessoas, 
independentemente da idade. Uma pipa é presa a um fio 
esticado que forma um ângulo de 45º com o solo. O 
comprimento do fio é 80 m.  
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Matemática  
 
Determine a altura da pipa em relação ao solo. 

  
 163 

 96 

 72 

 56 

 22 

QUESTÃO 07  
Uma forma pouco conhecida de arte é a de preenchimento de 

calçadas com pedras, como vemos na calçada encontrada em 

Brazlândia – DF, conforme a figura. 

 
 

Em relação ao desenho da calçada, considere o seguinte:  

 

- Todos os triângulos são retângulos;  

- Cada triângulo possui um ângulo de 30°; e  

- A hipotenusa de cada triângulo mede 400 cm.  

 

Com base nas informações acima, os catetos de cada triângulo 

medem, em cm. 

 

        √  

          √  

          √  

          √  

          √  

 

QUESTÃO 08  
Raios de luz solar estão atingindo a superfície de um lago 

formando um ângulo X com a sua superfície, conforme indica a 

figura. Em determinadas condições, pode-se supor que a 

intensidade luminosa desses raios, na superfície do lago, seja 

dada aproximadamente por I(x) = k . sen(x) sendo k uma 

constante, e supondo-se que X está entre 0° e 90º. 

 
Quando x = 30°, a intensidade luminosa se reduz a qual percentual 
de seu valor máximo? 

 
 33% 

 50% 

 57% 

 70% 

 86% 

QUESTÃO 09  
Ao se tentar fixar as extremidades de um pedaço de arame 

reto, de 30m de comprimento, entre os pontos M e P de um 

plano, o arame, por ser maior do que o esperado, entortou, 

como mostra a figura abaixo. 

 
Interessado em fazer alguns cálculos para utilização deste 

arame, um operário decide encontrar os segmentos MS e PS. 

Ao encontra-los decide soma-los. 

Portanto, qual o valor encontrado pelo operário? 

 

 59,8 

 40,5 

 32,6 

 22,0 

 18,5 

 

QUESTÃO 10  
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.  
 

 40 m   

 35 m    

 
25 m

    

 
20 m

    

 
12 m

    

Gabarito  

1-A; 2-D; 3-D; 4-A; 5-A; 6-D; 7-C; 8-B; 9-B; 10-E 


