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1º Lista de exercícios da 1º unidade 

As questões devem ser respondidas no caderno de forma organizada! 
 

Questão 1 Qual é o ângulo cujo suplemento 

do seu complemento mede 142°? 

  

 

Questão 2 Às 11 horas e 15 minutos, o 

ângulo a formado pelos ponteiros de um 

relógio mede: 

  

 

 

 

 

Questão 3 Classifique as afirmativas como 

verdadeiras ou falsas.  

(  ) Por um ponto passam infinitas retas.  

(  ) Por três pontos dados passam uma só reta. 

(  ) Por dois pontos distintos passa uma única 

reta.  

( ) Três pontos distintos são sempre 

colineares  

(  ) Duas retas distintas que têm um ponto 

comum são concorrentes. 

(  ) Quatro pontos distintos são sempre 

coplanares 

 

 

 

Questão 4  Na figura abaixo foram traçados 

três ângulos que somam 90°. Determine a 

medida do maior ângulo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Questão 5  Calcule as medidas 

desconhecidas na figura abaixo: 

 
 

 

Questão 6 - Na imagem abaixo, determine a 

medida do ângulo x. 

 
 

 

Questão 7  Determine, em graus, os valores 

de m e de n 



 
 

 

Questão 8 (Enem) Em 20 de fevereiro de 

2011 ocorreu a grande erupção do vulcão 

Bulusan nas Filipinas. A sua localização 

geográfica no globo terrestre é dada pelo 

GPS (sigla em inglês para Sistema de 

Posicionamento Global) com longitude de 

124° 3’ 0” a leste do Meridiano de 

Greenwich. 

 

Dado: 1° equivale a 60’ e 1’ equivale a 60”. 

PAVARIN, G. Galileu, fev. 2012 (adaptado) 

 

A representação angular da localização do 

vulcão com relação a sua longitude da forma 

decimal é 

 (a) 124,02°.      (b) 124,05°.     (c) 124,20°.   

(d) 124,30°.        (e) 124,50°.    

 

 

 

Questão 9 Dois relógios sem pilhas, 

indicando 2:00 h e 8:00 h, respectivamente, 

têm seus mostradores registrados nas figuras, 

sendo que α e β indicam as medidas de um 

dos ângulos formados pelos ponteiros, em 

cada caso. 

 
Nessas condições, pode-se concluir que: 

(a) α = 4 β 

(b) α = 3 β  

(c) β = 4 α     

(d) β = 3 α  

(e) α = 2 β 

 

 

 

Questão 10  

 Questão 11   

 

Questão 12 Se os ângulos de um pentágono 

forem congruentes e a soma de todos eles for 

540º quanto medirá cada um desses ângulos? 

 

Questão 13 Todos os lados de um hexágono 

são congruentes. Seu perímetro é de 72 cm. 

Qual é a medida de cada um de seus lados? 

 

Questão 14 Quantas diagonais podemos 

traçar a partir de um dos vértices de um 

hexágono?  

 

Questão 15 Determine o número de 

diagonais de um polígono com 20 lados. 



Questão 16 A soma das medidas dos 

ângulos internos de um polígono é 1260º. 

a) Quantos lados tem esse polígono?  

 

b) Quantas diagonais ele possui?  

 

 

Questão 17 A diferença entre o número de 

lados de dois polígonos é 2. Determine a 

diferença entre a soma das medidas dos 

ângulos internos desses dois polígonos. 

 

Questão 18 Um mapa é feito em uma escala 

de 1 cm para cada 200km. O município onde 

se encontra o capital de certo estado está 

representando, nesse mapa, por um losango 

que tem um ângulo de 120º e cuja diagonal 

menor mede 0,2 cm. Determine a área desse 

município.  

a) 1000 𝑘𝑚2 

b) 970 √3 𝑘𝑚2 

c) 800√3 𝑘𝑚2 

d) 555 √5 𝑘𝑚2 

e) 798 √5 

 

Questão 19 (OBM) A figura mostra dois 

trechos de 300 km cada um percorrido por 

um avião. O primeiro trecho faz um ângulo 

de 18º com a direção norte, e o segundo, 

um ângulo de 44º, também com a direção 

norte. Se o avião tivesse percorrido o 

trecho assinalado em pontilhado, qual seria 

o ângulo desse trecho com a direção norte.  

 

a) 12º 

b) 13º 

c) 14º 

d) 15º 

e) 16º 

 

 

 

 

Questão 20 A diferença entre dois 

ângulos suplementares é 48º. O maior deles 

mede: 

a) 114º    

b) 169º    

c) 76º   

d) 104º  

e) 204º 

 

 

Questão 21 (UNICAMP) Supondo que a 

área média ocupada por uma pessoa em um 

comício seja de 22.500cm  pergunta-se: 

 

a) Quantas pessoas poderão se reunir em 

uma praça retangular que mede 150 metros 

de comprimento por 50 metros de largura? 

b) Se 3/56 da população de uma cidade lota 

a praça, qual é, então, a população da 

cidade? 

 

 

Questão 22 (UERJ)  Uma folha de papel 

retangular, como a da figura 1, de 

dimensões 8 cm × 14 cm, é dobrada como 

indicado na figura 2. 

 

Se o comprimento CE é 8 cm, a área do 

polígono ADCEB, em cm2, é igual a:  

a) 112   b) 88   c) 64   d) 24   e)54 

 

Questão 23 (Enem 2012)  Para decorar a 

fachada de um edifício, um arquiteto projetou 

a colocação de vitrais compostos de 

quadrados de lado medindo 1 m, conforme a 

figura a seguir. 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

Nesta figura, os pontos A, B, C e D são pontos 

médios dos lados do quadrado e os segmentos 

AP e QC medem 1/4 da medida do lado do 

quadrado. Para confeccionar um vitral, são 

usados dois tipos de materiais: um para a parte 

sombreada da figura, que custa R$ 30,00 o m2, 

e outro para a parte mais clara (regiões ABPDA 

e BCDQB), que custa R$ 50,00 o m2. 

 

De acordo com esses dados, qual é o custo dos 

materiais usados na fabricação de um vitral?  

a) R$ 22,50   b) R$ 35,00   c) R$ 40,00    

d) R$ 42,50   e) R$ 45,00    

 

 

Questão 24 (Uerj 2013)  Para confeccionar uma 

bandeirinha de festa junina, utilizou-se um pedaço de 

papel com 10 cm de largura e 15 cm de comprimento, 

obedecendo-se às instruções abaixo. 

 

1. Dobrar o papel ao meio, para marcar o segmento 

MN, e abri-lo novamente: 

 

 
 

2. Dobrar a ponta do vértice B no segmento AB’, 

de modo que B coincida com o ponto P do 

segmento MN: 

 

 
 

3. Desfazer a dobra e recortar o triângulo ABP. 

 

 
 

A área construída da bandeirinha APBCD, em cm2, é 

igual a:  a) ( )−25 4 3    b) ( )−25 6 3                                    

c) ( )−50 2 3    d) ( )−50 3 3     

Questão 25 Duas regiões, uma com a forma de 

um quadrado e a outra com a forma de um 

hexágono regular, têm os lados construídos 

utilizando-se dois pedaços de arame de 

comprimentos iguais. Veja as figuras abaixo: 

 
A razão entre a área da região hexagonal e a 

área da região quadrada é: 

a)
 3
3

2
   b) 3

2

3
     c) 

3
     d) 3

3
 

 

 

Questão 26 (Pucmg-09) Para fazer um 

modelo de ladrilho, certo desenhista une um 

dos vértices de um quadrado aos pontos médios 

dos lados que não contêm esse vértice, obtendo 

um triângulo isósceles. A razão entre a medida 

da área desse triângulo e a medida da área desse 

quadrado é igual a: 

 
 

a) 0,350                  c) 0,380                   e) 0,456 

b) 0,375                  d) 0,385 

 

Questão 27 Calcular o número de diagonais e a 

soma dos ângulos internos de um polígono com 

14 lados .                           

 

 


