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01. (Uefs 2016)   

 
 

O trapézio representado na figura tem bases medindo 12 cm  

e 4 cm,  e os ângulos internos da base maior medem 60  e 

30 .  

 
Seu perímetro, em cm,  é igual a  

a) 16 4 2     

b) 16 4 3     

c) 20 3 2     

d) 20 4 2     

e) 20 4 3     

   
02. (Enem 2ª aplicação 2016)  Um terreno retangular de lados 

cujas medidas, em metro, são x  e y  será cercado para a 

construção de um parque de diversões. Um dos lados do 
terreno encontra-se às margens de um rio. Observe a figura. 
 

 
 
Para cercar todo o terreno, o proprietário gastará 

R$ 7.500,00.  O material da cerca custa R$ 4,00  por metro 

para os lados do terreno paralelos ao rio, e R$ 2,00  por metro 

para os demais lados. 
 
Nessas condições, as dimensões do terreno e o custo total do 
material podem ser relacionados pela equação  

a) 4(2x y) 7.500      

b) 4(x 2y) 7.500      

c) 2(x y) 7.500      

d) 2(4x y) 7.500      

e) 2(2x y) 7.500      

   

03. (Ufjf-pism 1 2016)  Sejam A, B, C  e D  os vértices de um 

trapézio isósceles. Os ângulos A  e B  ambos agudos são os 

ângulos da base desse trapézio, enquanto que os ângulos C  e 

D  são ambos obtusos e medem cada um, o dobro da medida 
de cada ângulo agudo desse trapézio. Sabe-se ainda que a 

diagonal AC  é perpendicular ao lado BC.  Sendo a medida do 

lado AB  igual a 10 cm,  o valor da medida do perímetro do 

trapézio ABCD,  em centímetros, é:  

a) 21     

b) 22     

c) 23     

d) 24     

e) 25     

   
04. (G1 - ifal 2016)  Julgue as afirmativas abaixo e assinale a 

alternativa correta. 
 
I. Todo paralelogramo é losango. 
II. Se um quadrilátero tem todos os lados com a mesma 

medida, então esse quadrilátero é um quadrado. 
III. As diagonais de um quadrado são perpendiculares entre si.  
a) Só I é verdadeira.    
b) Só II é verdadeira.    
c) Só III é verdadeira.    
d) I e III são verdadeiras.    
e) II e III são verdadeiras.    
   

05. (G1 - ifce 2016)  Um terreno com perímetro de 176 m  é 

subdividido em 5  retângulos congruentes, como mostrado na 

figura a seguir. 
 

 
 

O perímetro de qualquer um dos 5  retângulos congruentes 

vale, em m,   

a) 80.     

b) 76.     

c) 35,2.     

d) 84.     

e) 86.     
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