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Questão 01 
Determine o valor do ângulo x na figura abaixo, sabendo que r // s // t. 

 
 
 
Questão 02 
Determine a medida do ângulo x na figura abaixo, sabendo que r//s. 

 
 
Questão 03 
Na figura abaixo, calcular a soma dos ângulos a, b, c e d. 

 
Questão 04 
O triplo da medida do complemento de um ângulo, aumentado de 40º é igual à medida do 
seu suplemento. Qual a medida do ângulo? 
 
 



Questão 05 
Na figura, a medida dos dois ângulos assinalados é: 
 

 
 
 
Questão 06 
A medida do ângulo x é: 
 

 
 
 
Questão 07 
Os lados de um triângulo ABC são AB = 11cm, AC = 18cm e BC = 20cm. Calcule o 
perímetro do triângulo AMN, sabendo que MN // BC e que OB e OC são bissetrizes dos 
ângulos ABC e ACB, respectivamente . 
 

 
 
 
Questão 08 
A figura abaixo é um triângulo isósceles de base BC. Determine o valor do ângulo x. 
 

 
 



Questão 09 
Na figura abaixo, AD é uma das diagonais do polígono regular convexo ABCDE..., de  “n” 
lados. Se BÂD mede 20°, calcular o número de lados desse polígono: 
 

 
 
Questão 10 
Determine o valor de x no polígono abaixo: 
 

 
 
Questão 11 
Carol desenhou e recortou um pentágono regular a partir de uma folha de cartolina. 
Depois ela recortou um triângulo equilátero cuja base é um dos lados do pentágono, como 
mostra a figura abaixo. 

 
 
Qual é a medida do ângulo α da figura após o corte? 
 
 
Questão 12 
É possível que a medida dos ângulos externos de um polígono regular seja de 24°? 
Quantos lados esta figura teria? 
 



Questão 13 
A medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da moeda de R$ 
0,25 é: 

 
a) 60° b) 45°  c) 36°  d) 83°  e) 51° 

 
Questão 14 
Considere o pentágono regular ABCDE. Quanto vale o ângulo ACE? 
 

 
 
Questão 15 
A figura 1 representa um determinado encaixe no plano de 7 ladrilhos poligonais regulares 
(1 hexágono, 2 triângulos, 4 quadrados), sem sobreposições e cortes. 
 

 
a) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 
15°  
b) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 
30°  
c) 2 são triângulos isósceles de ângulo da base medindo 50° e 4 são triângulos isósceles 
de ângulo da base medindo 30°  
d) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos retângulos isósceles.  
e) 2 são triângulos equiláteros e 4 são triângulos escalenos. 
 
 
 
 



Questão 16 
Na figura, o triângulo ABC é congruente ao triângulo CDE. Determine o valor de x e y. 
 

 
 
Questão 17 
Um professor, ao fazer uma atividade de origami (dobraduras) com seus alunos, pede 
para que estes dobrem um pedaço de papel em forma triangular, como na figura a seguir, 
de modo que M e N sejam pontos médios respectivamente de AB e AC, e D, ponto do 
lado BC, indica a nova posição do vértice A do triângulo ABC. 
 

 
Se ABC é um triângulo qualquer, após a construção, são exemplos de triângulos 
isósceles os triângulos:  
 
a) CMA e CMB.  
b) CAD e ADB.  
c) NAM e NDM.  
d) CND e DMB.  
e) CND e NDM. 
 
 
Questão 18 
Na figura abaixo as retas r e s são paralelas. Qual a medida do ângulo a? 

 
 
 



Questão 19 
Calcule a soma dos ângulos internos e o número de diagonais dos polígonos abaixo: 
 

a) Hexágono 
 
 
 

b) Icoságono 
 
 
 

c) Eneágono 
 
 
 
Questão 20 
Qual a medida do ângulo interno do polígono regular que possui 1620° como soma dos 
ângulos internos? 
 


