
Geometria 

Ex01- Augusto tem um arame com 10 m de comprimento. Ele realiza um corte em um ponto 

do arame obtendo assim dois arames. Um com comprimento x e outro com comprimento 10−x 

. Augusto usa os dois pedaços do arame para fazer dois quadrados. 

a) Qual é o comprimento do lado de cada um dos quadrados? Qual é a área de cada um? 

b) Qual é o valor do comprimento de cada um dos dois pedaços do arame para que a soma das 

áreas dos quadrados obtidos seja mínima? 

c) Suponha que Augusto corte o arame em dez pedaços e use cada um deles para fazer um 

quadrado. Qual deve ser o tamanho de cada um dos pedaços para que a soma das áreas dos 

quadrados obtidos seja mínima? 

Ex02- O quadrado ABCD desenhado na figura abaixo tem lado 3 cm. 

 

Os pontos P e Q podem ser deslocados sobre os segmentos AB e AD respectivamente de forma 

que o comprimento do segmento AP meça a metade do comprimento do segmento AQ. 

a) Determine o valor da área do quadrilátero hachurado em função do comprimento do 

segmento AP. 

b) Determine a área máxima que o quadrilátero hachurado pode assumir. 

Ex03- Em uma folha de papel, Emanuelle desenha duas circunferências de raio 1 que se 

tangenciam em um ponto. Em seguida, ela desenha uma terceira circunferência de raio √2 - 1 

que tangencia as duas anteriores externamente, conforme a figura abaixo. 

 



Emanuelle calcula a área da região limitada e exterior às três circunferências que é mostrada 

em cinza na figura acima. Qual o valor por ela encontrado? 

Ex04- A seguinte figura mostra um quadrado ABCD. 

Se ∡𝐴𝑀𝐵 = 60° e ∡𝐷𝑀𝑁 = 60°, calcule ∡𝑀𝐵𝑁. 

Ex05- No hexágono da seguinte figura, a medida de todos os ângulos internos é α, por isso ele 
é chamado de equiângulo. 

 Sabe-se que os comprimentos dos segmentos AB, BC, DC e DE tem as medidas |𝐴𝐵| =
4, |𝐵𝐶| = 5, |𝐶𝐷| = 2, |𝐷𝐸| = 3. 

a) Calcule o valor de α. 
b) Calcule |𝐸𝐹| e |𝐹𝐴|. 
c) Calcule a área do hexágono. 

 
Ex06- Na seguinte figura, ABEF e EBCD são quadrados. 

 
Se ∡𝑀𝐷𝐸 = 15° e |𝐴𝐹| = 4, calcule o comprimento do segmento MD. 
 

Ex07- A seguinte figura mostra um quadrado ABCD, e dois pontos P e Q sobre os lados BC e 



DA, respectivamente.  

Dobramos agora o quadrado ao longo do segmento PQ, levando o vértice B até o ponto médio 

do segmento CD. 

Sabe-se que o lado do quadrado mede 24. 

a) Calcule o comprimento do segmento PC. 

b) Calcule o comprimento do segmento AQ. 

c) Calcule o comprimento do segmento PQ. 

Ex08- Seja ABCD um paralelogramo, e ABF e ADE triângulos equiláteros construídos 

exteriormente ao paralelogramo. Prove que FCE também é equilátero. 

Ex09- Duas circunferências de raios R e r são tangentes exteriormente e são tangentes a uma 

reta t nos pontos A e B. 

a) Determine AB em função dos dois raios 

b) Determine a seguir o raio de uma circunferência que é tangente à reta t e às duas 

circunferências dadas. 



 Ex10- Seja ABC um triângulo inscrito na circunferência abaixo. Sejam também I o incentro do 

triângulo ABC e D o ponto onde a reta AI corta a circunferência. Mostre que DB=DC=D 


