


(Unirio) Numa cidade do interior, à noite, surgiu um objeto voador não
identificado, em forma de disco, que estacionou a 50 m do solo,
aproximadamente. Um helicóptero do exército, situado a
aproximadamente 30 m acima do objeto, iluminou-o com um holofote,
conforme mostra a figura anterior. Sendo assim, pode-se afirmar que o
raio do disco mede, em m, aproximadamente:
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Observe a figura abaixo

Um prédio projeta no solo uma sombra de 30 m de extensão no mesmo
instante em que uma pessoa de 1,80 m projeta uma sombra de 2,0 m. Pode-
se afirmar que a altura do prédio vale
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Na imagem a seguir, é possível perceber dois triângulos que
compartilham parte de dois lados. Sabendo que os segmentos BA
e DE são paralelos, qual a medida de x?
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Para descobrir a altura de um prédio, Luiz mediu a sombra do edifício e, 
em seguida, mediu sua própria sombra. A sombra do prédio media 7 
metros, e a de Luiz, que tem 1,6 metros de altura, media 0,2 metros. 
Qual a altura desse prédio?

a) 50 metros

b) 56 metros

c) 60 metros

d) 66 metros

e) 70 metros
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Sabendo que as retas AB e DE são paralelas, determine o valor da medida
y na figura abaixo.
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Para determinar a largura de um lago, foi utilizado o esquema

representado pela figura abaixo, em que CD // AB. Qual é a

largura do lago?
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A figura abaixo indica três lotes de terreno com frentes para a rua A e para a rua B.

As divisas dos lotes são perpendiculares à rua A. As divisas dos lotes são

perpendiculares à rua A. As frentes do lotes 1, 2 e 3 para a rua A medem,

respectivamente, 15m, 20m e 25m. A frente do lote 2 para a rua B mede 24 m. Quais

são as medidas das frentes para a rua B dos lotes 1 e 3?
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A sombra de uma pessoa que tem 1,80 m de altura mede 60 cm. No

momento, a seu lado, a sombra projetada de um poste mede 2 m. Se,

mais tarde, a sombra do poste diminui 50 cm, a sombra da pessoa

passou a medir:

(A) 30 cm

(B) 45 cm

(C) 50 cm

(D) 80 cm

(E) 90 cm

Questão 11
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