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Congruência de Triângulos

Definição: dois triângulos são congruentes quando os
lados e os ângulos de um deles são respectivamente
congruentes aos lados e aos ângulos do outro.
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Casos de Congruência

Três lados congruentes
Dois lados congruentes e o ângulo 

formado por eles congruentes.
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Casos de Congruência

Dois ângulos congruentes e o 
lados entre eles congruente.

Um lado congruente, um ângulo 
adjacente e um ângulo oposto a 

esse lado congruentes.
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(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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Raio = 
ଶ

Raio = 
ଶ

Raio = 3m
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(Unesp) A sombra de um prédio, em um terreno plano, em uma determinada
hora do dia, mede 15 m. Nesse mesmo instante, próximo ao prédio, a sombra
de um poste de altura 5 m mede 3 m. A altura do prédio, em metros, é:
a) 25
b) 29
c) 30
d) 45
e) 75
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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
a) 27m.
b) 30m.
c) 33m.
d) 36m.
e) 40m.
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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?
CE = 160m DE = 100m AC = 400m
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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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