
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Faça todos os cálculos necessários nas questões abaixo.  

POLÍGONOS E CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS 

A estrutura a seguir é a base de uma torre de energia. 

O polígono que mais se destaca na estrutura é o triângulo. Esse polígono possui três 

lados, três vértices e três ângulos internos que fixos, são a melhor estrutura rígida dentre 

todas as figuras planas. Por essa razão, o triângulo é usado como base para estruturas firmes 

e resistentes. 

Além disso, observe na figura a seguir que a composição de 2 ou mais triângulos na estrutura, faz surgir 

outros polígonos como losango (em verde), retângulo (em azul) e trapézio (em vermelho).  

 

Classificação de triângulos (Lados) - Quanto aos lados, os triângulos podem ser: 

→ Equiláteros: se todos os 3 lados têm medidas iguais 

→ Isósceles: se apenas 2 lados têm medidas iguais 

→ Escaleno: se os 3 lados têm medidas diferentes 

 

Classificação de triângulos (Ângulos) - Quanto aos ângulos, os triângulos podem 

ser: 

 

→ Acutângulos: 3 ângulos menores que 90° 

→ Retângulos: 1 ângulo com medida de 90° 

→ Obtusângulos: 1 ângulo com medida maior que 90° 

 

Estudo dos Quadriláteros: Os quadriláteros são polígonos que possuem 4 lados, 4 ângulos internos, 4 vértices e 

aparecem com muita frequência no cotidiano. 

Quadriláteros convexos e quadriláteros côncavos 

Os quadriláteros são ditos convexos, se qualquer reta que 

contém um de seus lados não divide o quadrilátero em 

duas partes. Caso contrário, eles são chamados de 

côncavos. Veja: 

 

 

 

Elementos de um quadrilátero convexo 
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4 vértices: A, B, C e D. 

4 lados: 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅ , 𝐶𝐷̅̅ ̅̅  e 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ . 

4 ângulos internos: 𝛼, 𝛽, 𝛾 𝑒 𝛿. 
2 diagonais: 𝐴𝐶̅̅ ̅̅  e 𝐵𝐷̅̅ ̅̅ . 



Existem três classes de quadriláteros convexos, a saber: 

 

(1) 

Trapezoides 

(2) Trapézios (3) Paralelogramos 

 

  
 Trapézio escaleno 

Trapézio com lados não 

paralelos diferentes. 

Trapézio isósceles 

Trapézio com lados não 

paralelos iguais. 

Trapézio retângulo 

Trapézio com dois 

ângulos retos (90°). 

 

Retângulos 

Paralelogramos com 4 ângulos retos e 4 lados que não são 

congruentes entre si. Suas diagonais são congruentes, não 

perpendiculares entre si (oblíquas), e se cruzam no ponto 

médio. 

Losangos 

Paralelogramos com 4 lados congruentes, 2 ângulos agudos e 2 

ângulos obtusos. Possuem uma diagonal maior e outra menor, 

sempre perpendiculares entre si, e se cruzam no ponto médio. 

Quadrados 

Paralelogramos com 4 ângulos retos, 4 lados congruentes, suas 

diagonais são congruentes, sempre perpendiculares entre si, e 

se cruzam no ponto médio. 

 

Não possuem 

nenhum par de 

lados paralelos 

Possuem 1 par de lados 

paralelos e 1 par lados 

não paralelos. 

Possuem 2 pares de lados paralelos. 

 

 

Observação: 

A palavra congruente significa “com mesma medida”. 

A palavra perpendiculares significa “formam ângulo de 90°”. 

 

Planta Baixa. 

A planta baixa é um desenho técnico que representa um corte a 

um metro e meio a partir da base da casa ou edifício, ou seja, corresponde 

a uma vista aérea dos objetos nesse espaço. Ele é feito em uma 

determinada escala com as medidas reais do imóvel. 

 

  

 

 

 

 

 

Responda as atividades a seguir em seu caderno. 

 

1) Identifique e faça a pintura de triângulos na figura a seguir, usando vermelho para triângulos equiláteros, azul 

para triângulos isósceles e amarelo para triângulos escalenos. 

 

 

 

 

 



 

 

2) Classifique os triângulos a seguir: 

 

a)  b)  c)  

 

 

 

3) A figura a seguir está dividida em 5 triângulos. 

 

Sabe-se que três triângulos são equiláteros idênticos entre si e um triângulo é retângulo. 

Nessas condições, o triângulo dessa figura que não é equilátero e nem retângulo, será 

classificado como 

 

(A) escaleno e acutângulo 

(B) escaleno e obtusângulo 

(C) isósceles e acutângulo 

(D) isósceles e obtusângulo

 

4) Na cruzadinha a seguir, preencha o nome de cada um dos polígonos: 

 

5) Observe as figuras a seguir. 

 
 

Dentre essas figuras, quais são paralelogramos? 

(A) I, II, III e V 

(B) II, III e V 

(C) III, IV e V 

(D) I, II e IV 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Enviar as respostas para este e-mail: professoraivanda@gmail.com 
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Faça todos os cálculos necessários nas questões abaixo.  

1) Sobre o losango, pode-se afirmar que 

(A) as diagonais são paralelas entre si    (B) os lados não são congruentes entre si 

(C) as medidas dos quatro ângulos são iguais   (D) as diagonais são perpendiculares entre si 

 

2) Um quadrilátero possui todos os seus ângulos internos retos. Sabe-se que ele tem as diagonais oblíquas, 

congruentes e que se interceptam nos seus pontos médios.  Esse quadrilátero corresponde a um 

(A) quadrado   (B) retângulo   (C) trapézio isósceles   (D) losango 

 

3) Associe os polígonos das figuras a seguir com suas respectivas classificações:  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

4) Preenchemos os 3 primeiros, agora é sua vez! 

 

(6) Trapézio Retângulo 

(8) Paralelogramo 

(1) Trapézio Isósceles 

(   ) Quadrado 

(   ) Retângulo 

(   ) Trapézio Retângulo 

(   ) Paralelogramo 

(   ) Losango 

(   ) Trapézio Isósceles 

 

5) O gráfico abaixo mostra a preferência dos alunos do 6º ano em relação às modalidades esportivas: futebol, 

vôlei, natação e atletismo.  

 

De acordo com o gráfico, a modalidade de maior preferência é 

(A) vôlei 

(B) natação 

(C) futebol 

(D) atletismo 
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6) Observe as imagens de um quarto e sua respectiva planta a seguir: 

As figuras que representam o guarda-roupa, a 

mesa e a cama são, respectivamente, 

 

(A) trapézio, retângulo e retângulo 

(B) retângulo, quadrado e losango 

(C) retângulo, quadrado e retângulo 

(D) retângulo, retângulo e quadrado 

 

 

 

 

7) Pedro e Tiago colecionam miniaturas de veículos. Pedro tem 12 motos e Tiago 17 carrinhos.  

Quantas miniaturas os dois tem juntos? 

(A) 12  (B) 17   (C) 19  (D) 29 

 

8) Observe o seguinte quadrilátero: 

Sabendo que o mesmo tem os lados opostos paralelos e os ângulos opostos iguais, então, 

temos um 

(A) Trapézio     (B) Losango 

(C) Paralelogramo    (D) Quadrado 

 

 

9) A professora Sandra colocou uma operação no quadro e pediu para os estudantes descobrirem o valor que 

havia sido apagado.  

O valor é: 

(A) 132 

(B) 144 

(C) 264 

(D) 1302 

 

 

10) Observe os triângulos abaixo: 

Quanto aos lados e ângulos dos triângulos apresentados, os 

mesmos, estão classificados respectivamente como 

(A) Isósceles, escaleno e equilátero 

(B) Equilátero, Isósceles e retângulo 

(C) Escaleno, Isósceles e equilátero 

(D) Isósceles, retângulo e equilátero.  
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