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Q1. João K. desenha um triângulo equi-

látero ABC em uma folha de papel e desa�a

Pedro Q. a desenhar outro triângulo equilátero

MNP de modo que MN⊥AB, NP⊥BC e

MP⊥AC. Nesta situação, qual a razão entre

a área do triângulo ABC e o triângulo MNP?

Q2. Uma folha de papel de tamanho A4

tem a razão entre seus lados sendo igual a
√
2.

Se dobrarmos a folha ao meio com a linha

da dobra paralela ao menor lado, obtemos

uma folha de tamanho A5, que tem a mesma

propriedade, ou seja, dobrando uma folha A5

ao meio, paralelamente ao menor lado, teremos

uma folha A6. Do mesmo modo, a folha A3

dobrada ao meio vira uma folha A4. Assim,

qual a razão entre a diagonal d0 de uma fo-

lha A0 (A�zero�) e a diagonal d4 uma folha A4?

Q3. Ana B. deseja, de um quadrado de

lado L conhecido, �retirar� triângulos isósceles

de cada um dos quatro vértices do quadrado,

de modo que o polígono restante forma um

octógono regular. Qual deverá ser a área a ser

retirada do quadrado em função do lado L?

Q4. Beatriz C. mora na margem sul de

uma rodovia a 50 m da mesma e precisa ir à

casa de sua tia que �ca 300 m para o leste,

paralelamente à margem da mesma rodovia.

Porém, antes de ir à casa da tia, ela precisa

primeiro passar na casa de Carla D., que �ca

na margem norte da mesma rodovia, também

a 50 m da rodovia, em uma posição tal que

o caminho casa da Beatriz � Casa da Carla �

Casa da tia é o menor possível. Se as margens

da rodovia distam 50 m, qual a distância da

casa da Carla até a casa da Beatriz?

Q5. Daniela E. trabalha com artesanato

e fez uma peça entalhada em madeira na qual

há seis pregos �salientes� os quais são vértices

de um hexágono regular de lado 30 cm. Ela

deseja unir todos vértices do hexágono 2 a 2

usando um barbante comum. Qual a quanti-

dade mínima de barbante que ela deverá usar,

desconsiderando-se a quantidade de material

usada nos nós para �xar o barbante?

Q6. Considere um triângulo de ladosAB = 8,
BC = 10 e AC = 12. Sobre o lado AB mar-

camos o ponto M tal que AM = 1
4MB; sobre

BC marcamos N e, sobre AC marcamos P
tal que AP = 1

6PC. Qual a área do triângulo

MNP?

Q7. Sobre um círculo de centro O, qual-

quer, Eduarda F. traça cordas consecutivas

Ln, tais que Ln representa o lado do polígono

de n lados inscrito na circunferência. Ela traça

as cordas L3, L4, L5, L6 em alguma ordem

e depois �fecha� o polígono com a corda LX .

Quantas diagonais não passam pelo centro do

polígono convexo regular cujo lado vale LX?
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Q7. 160 diagonais
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