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1. O monumento do Cristo Rei foi inaugurado a 17 de Maio de 1959. É composto por um 

pedestal, com 82 m de altura, e pela estátua, com 28 m de altura. 

 

a) No momento em que o sol incide na estátua, 

fazendo com ela um ângulo de 50º, quanto mede o 

comprimento da sombra do monumento? 

 

b) Há momentos do dia em que a sombra de 

um objecto é igual à sua altura. Qual é amplitude do 

ângulo que os raios solares fazem com a estátua nos 

momentos referidos? Justifica a tua resposta. 

 

 

2. A figura 1 mostra um conjunto de painéis solares. Numa das estruturas de apoio de um 

desses painéis, imaginou-se um triângulo retângulo. A figura 2 é um esquema desse 

triângulo. O esquema não está desenhado à escala.  

 

 

 

 

 

Relativamente ao triângulo rectângulo ABC, sabe-se que:  

_ A medida do segmento AB é 2,5m; 

_ A medida do segmento BC é 1,7m; 

 

Qual é a amplitude, em graus, do ângulo CAB? Escreve o resultado arredondado às 

unidades. Nos cálculos intermédios, conserva duas casas decimais. 

 

Fig. 1 Fig. 2 
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3. A mãe da Marta vai colocar dentro da piscina um escorrega, como o representado na 

imagem. A figura ao lado apresenta um esquema do escorrega da imagem. 

 

Qual é, em graus, a amplitude do ângulo α? Apresenta os cálculos que efectuares e, na 

tua resposta, escreve o resultado arredondado às unidades. 

 

4. Na figura está uma representação de uma escada. 

 

 

 

 

 

 

Em relação ao trapézio ABCD, representado na figura, sabe-se que:  

  ̅̅ ̅̅   ,      ̅̅ ̅̅   ;             . 

a) Determina a amplitude do ângulo CBA; 

b) Determina a medida de BC e AB. 

 

5. Na figura está representada uma pequena lagoa. No ponto C foi colocada uma bandeira 

com 2,25 m de altura. Sabe-se que o triângulo ABC é retângulo e         . 

 

 

Mostra que a distância entre os pontos A e C está 

compreendida entre 6,1 m  e 6,2 m.  
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