
Estudo dos Polígonos

01)

  

O polígono que dá forma a essa calçada é invariante por rotações, em torno de seu 

centro, de quantos graus?

02) Dois ângulos internos de um polígono convexo medem 130° cada um e os demais 

ângulos internos medem 128° cada um. Calcule o número de lados do polígono:

03) Determinar o número de diagonais de um polígono regular ABCDE..., sabendo que 
as mediatrizes dos lados AB e DE formam um ângulo de 72°

04) Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a 

forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são 

todas as combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, 

sem que haja falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figura



A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as respectivas medidas de 

seus ângulos internos. Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos 

diferentes de ladrilhos entre os polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o 

outro tipo escolhido deverá ter a forma de um:

 a) triângulo. b)    quadrado. c) pentágono. d)    hexágono. e) eneágono

05) A, B, C e D são vértices consecutivos de um hexágono regular. A medida, em graus, 

de um do ângulos formados pelas diagonais AC e BD é:



DEVERZINHO

01) Num polígono convexo, o número de lados é o dobro do número de diagonais.
Calcule o número de lados desse polígono :

02) A figura descreve o movimento de um robô:

Partindo de A, ele sistematicamente avança 2 m e gira 45° para a esquerda. Quando 
esse robô retornar ao ponto A, a trajetória percorrida terá sido:
a) uma circunferência.
b) um hexágono regular.
c) um octógono regular.
d) um decágono regular.
e) um polígono não regular.

03) Na figura abaixo, ABCDE é um pentágono regular. Calcule a medida, em graus, do 

ângulo � :



04) Determine o valor de x no polígono:

05) Calcule a medida mais próxima de cada ângulo externo do heptágono regular da 

moeda de R$ 0,25 :

GABARITO

01)4 LADOS



02) C)

03) 36°

04) x=110°

05) 51°


