9º AnO - LISTA 1

D03 - Identiﬁcar propriedades de triângulos pela
comparação de medidas de lados e ângulos.
1. Ana Clara desenhou dois triângulos, sendo que o
triângulo DEF é uma redução do triângulo ABC.

3. Observe o triângulo abaixo:

A medida x do lado DF é igual a

Com relação as medidas de seus lados, podemos dizer
que se trata de um

A) 4 cm

(A) triângulo escaleno.

B) 6 cm

(B) triângulo equilátero.

C) 8 cm

(C) triângulo isósceles.

D) 12 cm

(D) triângulo retângulo.

2. Ícaro percebeu que as vigas do telhado da sua casa
formavam um triângulo retângulo, como desenhado
abaixo.

4. Comparando os ângulos das ﬁguras a seguir, pode-se
dizer que os triângulos são:

Se um dos ângulos mede 68°, quanto medem os outros
ângulos?
(A) 22° e 90°

A) Congruentes

(B) 45° e 45°

B) Equiláteros.

(C) 56° e 56°

C) Isósceles.

(D) 90° e 28°

D) Retângulos.

5. Ao arrumar a mesa para o jantar, Paula dobrou o
guardanapo em forma de um triângulo isósceles. Qual é
a medida do ângulo â?

As mudanças de direção que formam ângulos retos estão
representadas nos vértices:
(A) C e D.

â

(B) A e D.
(C) E e F.
(D) D e F.

70°

70°

8. Considere o triângulo ABC abaixo. Realizando uma
rotação de 90° no sentido horário em torno do vértice A,
observaremos que:

A) â = 20°
B) â = 40°
C) â = 70°
D) â = 140°
D6 - Reconhecer ângulos como mudança de direção ou
giros, identiﬁcando ângulos retos e não retos.
6. Observe a ﬁgura abaixo:

(A) as medidas de
(B) a medida de

se mantém, mas a de α não.

(C) a medida de α se mantém, mas a de
(D) as medidas de

Se realizarmos um giro de 90° nessa ﬁgura, no sentido
horário, a ﬁgura que encontraremos será:

e α se mantêm.
não.

e α irão alterar-se.

9. O movimento completo do limpador do para-brisa de
um carro corresponde a um ângulo raso. na situação
descrita pela ﬁgura, admita que o limpador está girando
em sentido horário.

Calcule a medida do ângulo que falta para que ele
complete o movimento completo.
(A) 50°
(B) 120°
(C) 140°
(D) 160°

7. Um navio pirata faz as seguintes mudanças de direção
como mostra a ﬁgura a seguir:

10. O menor ângulo formado pelos ponteiros de um
relógio às 9 horas mede:

(A) 120°
(B) 15°
(C) 270°
(D) 90°

