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Simulado sobre Relações Métricas no Triângulo 
Retângulo 

Concurso Professor de Matemática  
 
 

 
 
 
1 (Ano: 2018/Banca: FUMARC) Se os termos da Progressão Geométrica (a, b, c) são lados               
de um triângulo retângulo, então é CORRETO afirmar que a razão dessa Progressão             
Geométrica é um número 
a) irracional. 
b) múltiplo de 3. 
c) natural. 
d) racional. 
 
2 (Ano: 2018/Banca: MSCONCURSOS) Uma tela de computador tem 20 polegadas por 15             
polegadas. Sabendo que seu tamanho comercial é dado pelo valor da diagonal, qual o              
tamanho comercial dessa tela?  
a)  15 polegadas 
b)  25 polegadas  
c)  35 polegadas 
d)  45 polegadas 
e)  55 polegadas 
 
3 (Ano: 2017/Banca: CETREDE) Estou fazendo uma estrutura que terá o formato de um              
triângulo retângulo com dois dos seus maiores lados medindo 8 m e 10 m. O perímetro                
dessa estrutura é de quantos metros? 
a) 12. 
b) 24. 
c) 26. 
d) 80. 
e) 36. 
 
4 (Ano: 2017/Banca: IBFC) A medida da altura relativa à hipotenusa de um triângulo              
retângulo de catetos 6 cm e 8 cm é igual a:  
a) 2 
b) 4 
c) 4,8 
d) 6 
e) 10 
 
5 (Ano: 2017/Banca: IBEG) Em um triângulo retângulo a medida de um cateto é o dobro da                 
medida do outro. Se a hipotenusa mede √¯125 cm, então temos que o maior cateto mede 
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a) 8 cm.  
b) 9 cm. 
c) 10 cm. 
d) 11 cm. 
e) 12 cm. 
 
6 (Ano: 2017/Banca: NC-UFPR) Um terreno plano possui o formato triangular com um             
ângulo reto. Sabendo que os dois maiores lados medem 60 m e 68 m, qual é o perímetro                  
desse terreno?  
a) 128 m.  
b) 160 m. 
c) 180 m.  
d) 198 m.  
e) 218 m.  
 
7 (Ano: 2016/Banca: FIOCRUZ) Um triângulo retângulo com catetos medidos em polegadas            
apresentam valores de “1.1811” e 1.5748”. Assim, pode-se afirmar que a hipotenusa é,             
aproximadamente, de: 
a) 4,9 m. 
b) 25.4 “. 
c) 5.0 cm.  
d) 4,9 mm.  
e) 4.0 cm. 
 
8 (Ano: 2016/Banca: Instituto Excelência) De acordo com a definição básica do teorema de              
Pitágoras, assinale a alternativa CORRETA:  
a) O Teorema de Pitágoras relaciona as medidas dos catetos de um triângulo retângulo à               
medida de sua hipotenusa. O Teorema de Pitágoras diz que: “a soma dos quadrados dos               
catetos é igual ao quadrado da hipotenusa”.  
b) O Teorema de Pitágoras pode ser determinado pela seguinte lei de correspondência:             
“Feixes de retas paralelas cortadas ou intersectadas por segmentos transversais formam           
segmentos de retas proporcionalmente correspondentes”. 
c) O Teorema de Pitágoras pode ser utilizado para fazer a divisão de polinômios. Para               
fazer a divisão de um polinômio P(x) por outro polinômio Q(x), é fundamental que o               
polinômio Q(x) seja da forma x + u ou x – u, isto é, deve ser um binômio de 1° grau. 
d) Nenhuma das alternativas. 
 
9 (Ano: 2016/Banca: COMPERVE) Um atirador põe dois alvos em linha reta fixos no solo. O                
primeiro está a uma distância de 10m da posição em que vai sair o tiro e tem o centro numa                    
altura de 2m. O segundo está a uma distância de 20m do atirador. Sabendo que o tiro parte                  
do solo e acerta o centro do primeiro alvo, a altura em relação ao solo na qual deve estar o                    
centro do segundo alvo para que o mesmo tiro o acerte é  
a) 3m.  
b) 4m.  
c) 3,5m. 
d) 4,5m.  
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10 (Ano: 2016/Banca: IDHTEC) Um lote em formato triangular foi comprando em um             
condomínio, de modo que é razoável calcular sua área de forma igual ao cálculo da área de                 
um triângulo retângulo de catetos 25 e 30 metros. Nesse caso, qual a medida do lote                
comprado?  
a) 375 m² 
b) 365 m²  
c) 355 m² 
d) 345 m²  
e) 335 m²  
 
 
 
 
 
Gabarito 
1.a 
2.b 
3.b 
4.c 
5.c 
6.b 
7.c 
8.a 
9.b 
10.a 
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