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1º Bimestre

“Felizes aqueles que se divertem com problemas 

Matemáticos que educam a alma e elevam o espírito.”
(Fraçois Fenelon – Educador Francês)



INSTRUMENTOS DE DESENHO
Inicialmente, vamos conhecer os materiais com os quais vamos trabalhar:
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LÁPIS (ou LAPISEIRA) – De maneira geral, costuma – se classificar os 

lápis de acordo com a dureza de seu grafite (mina).

01) De acordo com as informações a seguir, determine qual lápis deve ser 

utilizado em cada caso:

(        ) Fazer um rascunho inicial. (        ) Para efeito de luz e sombra.

(        ) Linha muito fina. (        ) Linha muito grossa .

(        ) Para comprar só um, o mais recomendado de todos.

dura média macia

9H, 8H, 7H, 6H, 5H, 4H, 3H, 2H, H, HB, F, B, 2B, 3B, 4B, 5B, 6BPor "H" entende-se "Hard" - uma mina dura.

Por "B" entende-se "Brand" ou "Black" - uma mina macia ou preta.

Por "HB" entende-se "Hard/Brand"- uma mina de dureza média.

RÉGUA – É aconselhável o uso de réguas transparentes, 

graduada em centímetros e milímetros.

02) Quantos milímetros tem em:   a) 1 m ?      b) 1 cm ?



INSTRUMENTOS DE DESENHO
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03) Faça, três “segmentos de reta”, um de 3 cm, outro de 6 cm e o 

terceiro de 10 cm. Quantas vezes o segmento de reta de 3 cm cabe no 

outro segmento de reta que mede:     a) 6 cm b) 10 cm

PAR DE ESQUADROS – Os esquadros tem formato de triângulos retângulos, 

um isósceles e o outro escaleno.

OBS: Para formar o par, os esquadros possuem uma medida em comum. 

04) Quais as características de um:

a) Triângulo retângulo?

b) Triângulo isósceles?

c) Triângulo escaleno?

05) Quais os elementos de um triângulo retângulo?

06) Como podemos “unir” perfeitamente um par de 

esquadros?

07) Sabendo que um dos ângulos agudos do esquadro escaleno 

mede 30º, quanto mede o outro?

08) Utilizando um par de esquadros, como podemos determinar um 

ângulo de: a) 75º b) 105º c) 120º d) 135º e) 150º
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BORRACHA – Utilize a borracha passando – a,

sempre, na mesma direção e sentido, evitando, dessa

forma, que o papel amasse ou rasque.

COMPASSO – É Usado para traçar circunferências e 

para transportar medidas. O compasso tradicional possui 

uma ponta seca e uma ponta com grafite.

09) Utilize um compasso para desenhar três circunferências 

concêntricas. 

10) Utilize um compasso para desenhar duas 

circunferências que se tangenciem.

TRNSFERIDOR – Instrumento usado para medir e marcar ângulos.

11) Utilize um transferidor para desenhar um ângulo de:

a) 45º b) 30º c) 60º d) 75º e) 105º f) 210º g) 300º

12) Se a soma da medida de dois ângulos resulta 180º, 

então eles são ângulos suplementares um do outro.

Determine o suplemento dos ângulos acima (de “a” até “d”).
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ESCALÍMETRO – É um conjunto de réguas com várias escalas.

Seu uso elimina o uso de cálculos para converter medidas.

13) Considerando um mapa onde a distância real entre os 

pontos “A” e “B” é de 5,5 cm e a escala do mapa é de 1:125, 

assinale a distância real entre esses dois pontos.
OBS: 1:125 significa que cada cm no desenho corresponde a 125 cm do tamanho real.

FOLHAS – Pela norma, o formato utilizado no desenho técnico é o A0 (“A” zero). 

Trata – se de uma folha com 1m2. 

14) Sabendo que a largura (base) de uma folha A0 é de, aproximadamente, 

1189 mm, então qual a medida aproximada da altura?

15) Sabendo que todos os outros formatos de papel são proporcionais ao A0 

e que o papel A1 tem metade da área do papel A0. Complete a tabela.

Referência A0 A1 A2 A3 A4 A5

Altura 841 594 210

Largura 594 420
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CONCEITOS BÁSICOS

PONTO – Não possui formato, nem dimensão. 
OBS: Usamos letras MAIÚSCULAS para identificá – los.

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

P
Q

A B
C

16) Quantos pontos cabem em um segmento de reta que mede:

a) 1 cm b) 5 cm

RETA – É um conjunto de pontos dispostos em uma única direção (ilimitado 

nos dois sentidos). OBS: Usamos letras “minúsculas” para identificá – las.

r
s

t

17) Quais dos pontos dados pertencem a reta abaixo?

P

Q
A B

C

r

18) Quantas retas podem passar por um ponto?

19) Quando um ponto é comum a duas retas?

20) O que são pontos colineares?
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PLANO – É um objeto geométrico infinito e de duas dimensões. 

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

21) Quantos planos passam por uma reta?

22) O que resulta da interseção entre dois 

planos?

23) Cite, pelo menos, três características 

necessárias e suficientes para a determinação 

de um plano.

SEMIRRETA – É uma parte de uma reta que possui um ponto de origem e é 

ilimitada apenas em um sentido.

A r
Ar QP

PQ

M

M

SEGMENTO DE RETA – É uma parte de uma reta que possui dois pontos 

notáveis, que são suas extremidades.

A B QP PQAB
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24) Uma reta pode ser medida? Por quê?

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

25) Uma semirreta pode ser medida? Por quê?

26) Um segmento de reta pode ser medido? Por quê?

28) É possível traçar uma reta por três pontos não alinhados?

Se for possível, traçe – a;      Se não for possível, explique por quê.

29) Relacione as figuras da esquerda com as identificações da direita.

(1) A B

(     ) AB(2)  

(     ) α
B(3) A

(     ) AB

(4) 

(     ) A

(5) 
A(6) B

(     ) BA

(     ) r

27) Utilize os pontos ao lado para representar as semirretas: PA, BP, AC, CD e DB

P

A

BC

D
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ÂNGULO – É a região do plano formado pela 

abertura entre duas semirretas de mesma origem.

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

A r

s

30) Observe a figura abaixo e assinale a única alternativa correta:

A) α > ß B) α < ß C) α = ß
α      β

CLASSIFICAÇÃO DOS ÂNGULOS

31) Defina e dê exemplos de:

a) Ângulo reto;

b) Ângulo agudo;

c) Ângulo raso;

d) Ângulo obtuso;

e) Ângulo convexo;

f) Ângulo côncavo;

g) Ângulo nulo;

h) Ângulo de volta inteira;

i) Ângulos congruentes;

j) Ângulos complementares;

k) Ângulos suplementares;

l) Ângulos replementares.
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32) Com um auxílio de uma régua, trace os ângulo pedidos:

a) BÂC, reto

b) PÔQ, agudo

c) DÊF, obtuso

d) BÂC e CÂD, complementares

e) BÔA, raso

f) GÊH, côncavo

g) GÊH, convexo

h) BÔA e AÔC, adjacentes

h) RÂS e SÂP, suplementares

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

ÂNGULOS OPOSTOS PELO VÉRTICE

33) Trace duas retas concorrentes. Nomeie os quatro ângulos formados, Prove 

que os ângulos opostos pelo vértice são congruentes.

34) Dê a medida do complemento de cada um dos seguintes ângulos:

a) 23º          b) 30º          c) 44º          d) 60º          e) 69º          f) 81º

35) Dê a medida do suplemento de cada um dos seguintes ângulos:

a) 23º          b) 30º          c) 44º          d) 120º          e) 150º          f) 177º
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36) Sabendo que os ângulos são classificados de acordo com a sua 

abertura, então classifique cada um dos ângulos a seguir:

a) 90º        b) 51º        c) 192º         d) 333º       e) 180º        f) 360º

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

37) Determine a medida do complemento (C), suplemento (S) e replemento (R) 

dos ângulos abaixo:

a) 23º b) 30º c) 45º d) 60º e) 75º

38) Determinando o valor de x no seguinte caso, obtemos:

A) x = 25º B) x = 30º C) x = 35º D) x = 60º

39) Analogamente ao exercício anterior, calculando o valor de x, obtemos:

A) 45º B) 50º C) 55º D) 60º

40) Na figura abaixo a medida do menor ângulo é:

A) 56º B) 42º C) 27º D) 16º

41) Determine as medidas dos 

ângulos da figura ao lado, sabendo 

que a = 6x + 10º e b = 5x + 20º.
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POSIÇÕES RELATIVAS DAS RETAS

42) Defina e dê exemplos de:

a) Retas paralelas;

b) Retas coincidentes;

c) Retas concorrentes;

d) Retas perpendiculares;

e) Retas oblíquas.

CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS

DISTÂNCIAS

43) Qual a menor distância entre:

a) dois pontos?

b) um ponto e uma reta?

c) Duas retas? 

44) Observe a figura abaixo e, em seguida, classifique os pares de retas:

a) r ; s

b) w ; v

c) r ; t

d) v ; r

e) u ; r

f) u ; w

r = t

s

vw

u


