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1) A imagem mostra uma pessoa em uma asa-delta. 

O esquema abaixo representa a vela da asa-delta, que consiste em dois 
triângulos isósceles ABC e ABD congruentes, com AC = AB = AD. A 
medida de AB corresponde ao comprimento da quilha. Quando esticada 
em um plano, essa vela forma um ângulo CÂD = 2.
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Suponha que, para planar, a relação ideal seja de 10 dm² de vela para 
cada 0,5 kg de massa total. Considere, agora, uma asa-delta de 15 kg que 
planará com uma pessoa de 75 kg.
De acordo com a relação ideal, o comprimento da quilha, em metros, é
igual à raiz quadrada de:
(A) 9 cosθ   (B) 18 senθ   (C) 9 / cos (D) 18 / sen
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2) Uma área agrícola, próxima a um lago, precisa ser adubada antes do 
início do plantio de hortaliças.
O esquema abaixo indica as medidas do terreno a ser plantado. 
Os dois lados paralelos distam 10 km e os três ângulos obtusos indicados 
são congruentes.
A área do terreno a ser plantada é, em km², igual a:
(A) 160
(B) 165
(C) 170
(D) 175
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3) Usando 2 setores circulares e 1 retângulo, um arquiteto projetou um 
ventilador de teto com uma única hélice em acrílico conforme figura 
abaixo. A área da hélice em metros quadrados é:

(Considere π = 3,14)
a) 0,3712;
b) 0,628;
c) 1,7024;
d) 6,28;
e) 7,12.
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4) Na figura abaixo, ABC é um triângulo isósceles de base AB. Se CP e PQ 
são, respectivamente, perpendiculares aos lados AB e BC, BQ = 1 cm e 
ACP = 60°, pode-se afirmar que a área de ABC, em cm² é igual a

a) 4√3 / 9
b) 2√3 / 3
c) 8√3 / 9
d) 4√3 / 3
e) 8√3 / 3
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No toldo da barraca de seu Antônio, decorado com polígonos coloridos, 
destaca-se um dodecágono cujos vértices são obtidos a partir de 
quadrados construídos em torno de um hexágono regular, conforme 
mostra o desenho abaixo.
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5) Tomando o quadrado de lado como unidade de área, calcule a área
desse dodecágono.


