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TRABALHO DE DEPENDÊNCIA 

TURMA: 1ª SÉRIE 

CONTEÚDOS RELATIVOS AO 1º E 2º BIMESTRE 

MATEMÁTICA 2  

PROFESSOR ROGERIO 

 

OBSERVAÇÕES: 

���� AS QUESTÕES OBRIGATORIAMENTE DEVEM SER 
ENTREGUES EM UMA FOLHA A PARTE COM ESTA EM 
ANEXO; 

���� NÃO SERÃO ACEITAS RASURAS; 

���� TODAS AS QUESTÓES DEVEM VIR COM CÁLCULO OU 
JUSTIFICADA. INCLUSIVE AS OBJETIVAS; 

���� OS ALUNOS DEVEM PROCURAR SEUS PROFESSORES 
PARA TIRAREM QUALQUER DÚVIDA, OU CASO 
QUEIRAM, PODEM MONTAR GRUPO DE ESTUDO, 
PORÉM É IMPORTANTE QUE TIREM SUAS DÚVIDAS E 
ESTUDEM ATRAVÉS DOS CONTEÚDOS ABORDADOS EM 
SEU TRABALHO PARA A PROVA DO PRÓXIMO 
BIMESTRE. 

 

 

 

 

ENSINO MÉDIO 
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1) Do alto de uma torre de 50 metros de altura, localizada numa ilha, avista-se a 

margem da praia sob um ângulo de 45° em relação ao plano horizontal. Para 

transportar material da praia até a base da torre, localizada na ilha, um barqueiro 

cobra R$ 0,20 por metro navegado. Quanto ele recebe por cada transporte que 

faz? 

 

 

 

2) Uma escada encostada em um edifício tem seus pés afastados a 60 m do 

edifício, formando assim, com o plano horizontal, um ângulo de 32°. Calcule a 

altura do edifício. 

 

 

 

 

3) Num vão entre duas paredes, deve-se construir uma rampa que vai da parte 

inferior de uma parede até o topo da outra. Sabendo-se que a altura das paredes é 

de 4 3  m e o vão entre elas é de 12 m, determine o ângulo, em graus, que a 

rampa formará com o solo. 

 

 

 

4) A soma dos comprimentos das bases de um trapézio retângulo vale 20 cm. A 

base maior mede o dobro da menor. Determine a altura desse trapézio sabendo 

que seu ângulo agudo é de 30°. 

 

 

 

 

5) Em um triângulo isósceles, a base mede 12 cm e o ângulo oposto à base mede 

120°. Calcule as medidas dos lados iguais desse triângulo. (Use sen 120° = sen 

60°). 

 

6) Em um triângulo retângulo as projeções dos catetos sobre a hipotenusa medem 6 
cm e 8 cm. Determine a altura relativa à hipotenusa desse triângulo. 

 

 

7) A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo retângulo é 12 cm e uma 
das projeções mede 9 cm. Calcular a medida dos catetos desse triângulo. 

 

 
8) Determine a medida do ângulo descrito pelo ponteiro dos minutos em 20 minutos. 
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9) Considerando que o comprimento de uma circunferência de raio r pode ser obtido 

pela relação C= 2 rπ , determine o comprimento de um arco correspondente ao 

ângulo central de 45° inscrito numa circunferência de raio 4 cm. 

 

 

10) Transforme em graus, minutos e segundos o ângulo 
''

= 7395α . 

 

 

11)  Um ciclista de uma prova de resistência deve percorrer 500 km em torno de uma 

pista circular de raio 200 m. Calcule o número aproximado de voltas que ele deve 

dar. Use 3,14.π =  

 

 

12) Um atleta deu 10 voltas numa pista circular de 75 m de raio. Considerando 

3,14π = , obtenha a distância total percorrida pelo atleta. 

 

13) Considere o arco de medida 750°. Determine a menor determinação desse arco 

e também a expressão geral de todos os arcos côngruos. 

14) Considere o arco de medida 
44

3
rad

π
. Determine a menor determinação 

desse arco e também a expressão geral de todos os arcos côngruos. 

15) Considerando que sen x = a - 1 e cos x = 2a − , determine os valores 

possíveis de a. 

16) Qual o arco com extremidade no 4º quadrante que tem o mesmo valor do 

cosseno de 60°? 

17) Considerando que sen x = - 0,3, sendo x um arco do 3º quadrante, calcule o 

valor de: 

 

a) cos x 

 

b) tg x 

18) Sendo x um arco do 2º quadrante, tal que sen x = 
1

3
, obtenha as outras razões 

trigonométricas para o mesmo arco x . 

 

19) Sendo 2ºx quadrante∈  e tg x = 
3

4
− , obtenha sen x. 

 

 

20) Calcule o valor da expressão y = sen A + cos A + tg A considerando que A = 

4

3

π
. 


