
 

Não esqueça de colocar seu nome, turma e data na sua atividade 

Faça todos os cálculos necessários: 

Assista ao vídeo https://www.youtube.com/watch?v=YYL3nnzjkF4 

Os triângulos podem ser classificados a partir de seu número de lados. Obrigatoriamente, um triângulo 

pertence a uma das classificações a seguir: 

• Escaleno: triângulo que possui todos os lados com medidas diferentes; 

• Isósceles: triângulo que possui dois lados com medidas iguais; 

• Equilátero: triângulo que possui três lados com medidas iguais. 

 

Outra classificação possível para os triângulos refere-se às medidas de seus ângulos. Veja: 

• Acutângulo: Triângulo que possui todos os ângulos com medidas menores que 90°; 

• Retângulo: Triângulo que possui um ângulo com medida igual a 90°; 

• Obtusângulo: Triângulo que possui um ângulo com medida superior a 90°. 

Lembre-se que: O ângulo de 90º é também chamado de ângulo reto 

 

1) Fabrício percebeu que as vigas do telhado da sua casa formavam um triângulo retângulo, como desenhado 

a seguir.   Se um dos ângulos mede 68°, quanto medem os outros ângulos? 

(A) 22° e 90° 

(B) 45° e 45° 

(C) 56° e 56° 

(D)90° e 28° 

 

 

 

2) Duas escadas estão encostadas em dois muros, como mostra a figura a seguir.   Quanto medem, 

respectivamente, os ângulos formados pelas escadas maior e menor encostadas no muro?  

(A) 90° e 90° 

(B) 50° e 48° 

(C) 40° e 42° 

(D) 3° e 2° 

 

 

 

 

 

 

3) De acordo com o triângulo abaixo, assinale a alternativa correta. Faça o cálculo para identificar a resposta 

correta:   

 

(A) O valor de x é 90° e este é um triângulo retângulo 

(B) O valor de x é 80° e este é um triângulo acutângulo 

(C) O valor de x é 75° e este é um triângulo escaleno 

(D) O valor de x é 55° e este é um triângulo isósceles 
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4) Observe o triângulo a seguir. Qual é a medida do ângulo â? 

 

 

(A) â = 20° 

(B) â = 40° 

(C) â = 70° 

(D) â = 140° 

 

 

 

 

5) No parque de uma praça, podemos observar um triângulo, como mostra a figura a seguir.  

 

 

A medida do ângulo x é: 

(A) 80° 

(B) 100° 

(C) 120° 

(D) 180° 

 

 

 

 

 

6) Observe o triângulo EFG abaixo, retângulo em F. Quanto mede o ângulo x desse triângulo? 

 

 

 

(A) 30° 

(B) 60°  

(C) 90° 

(D) 120° 

 

 

 

 

7) Observe o triângulo abaixo.  

A medida do ângulo x é igual a: 

(A) 110° 

(B) 80° 

(C) 60° 

(D) 50° 

 

 

 

 

 

Enviar as respostas dos estudantes do 8 ano: A, B e C; para este e-mail: vera.prof.cpmg@gmail.com 

Enviar as respostas dos estudantes do 8 ano: D e E; para este e-mail: leilinhapsco14@gmail.com 
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