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GEOMETRIA 
As origens da Geometria (do grego "medir a terra") pa-

recem coincidir com as necessidades do dia-a-dia. Partilhar 
terras férteis às margens dos rios , construir casas , observar e 
prever os movimentos dos astros são algumas das muitas ati-
vidades humanas que sempre dependeram de operações ge-
ométricas. Documentos sobre as antigas civilizações egípcias e 
babilônicas comprovam bons conhecimentos do assunto. Na 
Grécia, porém, é que o gênio de grandes matemáticos deu a 
geometria formas definitivas. As primeiras unidades de medida 
referiam-se direta ou indiretamente ao corpo humano: palmo, 
pé, passo , braça, cúbito. Antes de serem construídos os pri-
meiros templos, seus projetistas tiveram de encontrar unidades 
mais uniformes. Adotaram a longitude das partes do corpo de 
um único homem (geralmente o rei) e com essas medidas 
construíram réguas de madeira e metal , ou cordas com nós , 
que foram as primeiras medidas oficiais. Tanto entre os Sumé-
rios como entre os egípcios , os campos primitivos tinham 
forma retangular... 

Fonte: Jornal da matemática, Rio de Janeiro. 

1. PONTO, RETA E PLANO 

1.1) Ponto 
Uma marca de lápis em uma folha de papel  nos dá a 

idéia de ponto, um furo de uma agulha em um papel nos dá a 
idéia de um ponto. Ponto é um conceito que não precisa ser 
definido, pois cada um tem sua idéia de um ponto. Um ponto 
será representado com as letras maiúsculas. 

São exemplos: 

A (ponto A) B (ponto B)

C (ponto C)
D (ponto D)  

1.2) Reta 
É o conjunto de infinitos pontos alinhados. Assim, cor-

da esticada nos dá a idéia de uma reta, um fio de linha nos 
dá a idéia de uma reta. A reta é infinita nos dois sentidos. 

RepresentaçãoRepresentaçãoRepresentaçãoRepresentação: uma reta é representada por letras mi-
núsculas, ou por dois de seus pontos: 

a b A

B

AB reta
 

1.3) Plano 
A “face de cima” de uma mesa, o quadro negro, o te-

to da sala são objetos que nos dão a idéia de plano. Grafi-
camente o plano é representado assim: 

α  

Os planos são indicados por letras gregas minúsculas: 

( ) ( ) ( ) ...,,, gamabetaalfa γβα  

Observação: 
O ponto, a reta e o plano são chamados de entes 

primitivos da geometria. 

2. SEMI-RETA E SEGMENTO DE RETA 

2.1) Semi-reta 
Na figura a seguir, podemos observar um quadrado 

em que prolongamos infinitamente um de seus lados. Através 
deste lado que foi prolongado, temos a idéia de semi-reta. 

A semi-reta tem um começo (ponto “A”), mas não tem 
fim.  

A B  

Representamos uma semi-reta da seguinte maneira:::: 
→

AB  
2.2) Segmento de reta 

Observe a figura abaixo: 

A B r  

Na reta r destacamos os pontos A e B e todos os ou-
tros que estão entre eles. A esse conjunto denominamos seg-
mento de reta. isto é, um segmento de reta é um “pedaço”  de 
uma reta. 

Representação: Representação: Representação: Representação: AB  (segmento de reta AB ou BA). 

Observação 
� Um segmento de reta é limitado em ambos os la-

dos; 
� Dois segmentos de retas são consecutivos quando 

possuem um extremo em comum. 

Exemplo: 

A

B

C

 

BCeAB  São segmentos consecutivos. 

3. POSIÇÕES RELATIVAS DE DUAS RETAS 
NUM PLANO 

3.1Retas paralelas  
Duas retas são ditas paralelas quando não possuem 

nenhum ponto em comum. 
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s
r

 

Representação: usaremos o símbolo // para indicar 
paralelismo entre duas retas.  

Assim sr // (Lê-se r é paralela a s). 

3.2) Concorrentes 
Duas retas são ditas concorrentes, ou secantes, quan-

do possuem um ponto em comum. 

s

r
P

 

3.3) Retas Coincidentes 
Duas retas são ditas coincidentes quando possuem 

todos os seus pontos em comum. 

r=s

 

4. ÂNGULOS 

O ângulo é a figura geométrica formada por duas se-
mi-retas de mesma origem. 

Ο

A

B
 

Na figura acima temos: 
� O ponto O é chamado vértice do ângulo; 

� OA  e OB  são os lados do ângulo; 
� O ângulo é representado da seguinte maneira: 

AÔB . 
Medida de um ângulo: A medida de um ângulo é da-

da em graus. 1°(um grau) corresponde a 
360

1
 de uma cir-

cunferência, ou seja, dividindo-se uma circunferência em 360 
partes iguais, temos que 1° grau é representado pelo ângulo 
cuja medida equivale a uma dessas partes. 

Classificação dos ângulos: Os ângulos classificam-se 
em: 

4.1) Ângulo reto 
É o ângulo cuja medida é igual a 90°. Indicaremos o 

ângulo reto pela figura: 

O

A

B  

4.2) Ângulo agudo 
É o ângulo cuja medida estar entre 0° e 90°. 

O

A

B  

4.3) Ângulo obtuso 
É o ângulo cuja medida estar entre 90° e 180° 

O

A

B  

4.4) Ângulo raso 
É o ângulo cuja medida é igual a 180°. 

OA B  

Observação: 
Duas retas que se cruzam formando um ângulo de 90° 

são ditas retas perpendiculares. 

5. POLÍGONOS 

Uma linha poligonal é uma figura formada por seg-
mentos de retas consecutivos que não estão em linha reta. 

Uma linha poligonal pode ser aberta, quando pode-
mos identificar um início e um final, e fechada, quando não 
podemos identificar um inicio e um final. 

Poligonal aberta

Poligonal fechada
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Um polígono é uma linha poligonal fechada que não 
tem ponto de encontro (intersecção) entre dois segmentos não 
consecutivos. 

São exemplos de polígonos: 

 

Não é exemplo de polígonos: 

 

Pois dois de seus lados não consecutivos cruzam-se. 

5.1) Elementos de um polígono 
Observe a figura abaixo: 

A B

C

DE

F

â b̂

ĉ

d̂ê

f̂

 

� Os lados são: AB , BC , CD , DE , EF  e AF . 
� Os vértices são: A, B, C, D, E e F. 

� Os ângulos internos são: â , b̂ , ĉ , d̂ , ê  e f̂ . 

5.2) Diagonal de um polígono 
Chama-se diagonal de um polígono o segmento que 

une dois vértices não consecutivos. 

A B

C

DE

F

 

No polígono acima temos que: 

AE, AD, AC, BF, BD, BE, FC, DF, CE  São diagonais. 

5.3) Classificação 
Os polígonos são classificados de acordo com o nú-

mero de lados que possuem.  

 

Veja tabela abaixo: 
 

Número de ladosNúmero de ladosNúmero de ladosNúmero de lados    Nome do polígonoNome do polígonoNome do polígonoNome do polígono    
3 Triângulo 
4 Quadrilátero 
5 Pentágono 
6 Hexágono 
7 Heptágono 
8 Octógono 
9 Eneágono 

10 Decágono 
11 Undecágono 
12 Dodecágono 
15 Pentadecágono 
20 Icoságono 

6. TRIÂNGULOS 

São polígonos que possuem três lados. 

A

B C

α

β γ
 

� ACBCAB ,,  são os lados; 

� γβα ,,  são os ângulos internos; 

� A B , C são os vértices. 

6.1) Classificação 
a) a) a) a) Quanto aos lados: 
� Triângulo isósceles 
É todo triangulo que possui dois lados iguais. 

A

B C  
AB 5cm

AC 5cm

=

=
 

� Eqüilátero 
É todo triangulo que possui os três lados iguais. 

A

B C

4 cm 4 cm

4 cm   

AB 4cm

AC 4cm

BC 4cm

=

=

=
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� Escaleno 
É todo triangulo que possui os três lados diferentes. 

A

B
C

5  cm

3  cm

4  cm  

=

=

=

AB 3cm

BC 4cm

AC 5cm

 

b) b) b) b) Quanto aos ângulos: 
� Retângulo 
É todo triangulo que possui um ângulo reto. 

A

B C  ˆABC 90º=  

� Acutângulo 
É todo triangulo que possui os três ângulos agudos. 

A

B C

5 0 °

6 0 °7 0 °

 

� Obtusângulo 
É todo triângulo que possui um ângulo obtuso. 

A

B
C

1 1 0 °

A BC = 1 1 0 º^

 

Observações 
� A soma das medidas dos ângulos interno de um tri-

angulo qualquer é 180°; 
� Se um triangulo possui dois lados de medidas i-

guais, então ele possui dois ângulos de medidas 
iguais; 

� Se um triangulo possui três lados de medidas i-
guais, então ele possui três ângulos de medidas 
iguais. 

7. QUADRILÁTEROS 

São os polígonos de 4 lados. Os principais quadriláte-
ros são: 

7.1) Trapézio 
São quadriláteros que possuem dois lados paralelos. 

A B

C D   AB // CD  

7.2) Paralelogramo 
São quadriláteros que possuem os lados opostos para-

lelos. 

A B

C D  

CDAB //  e AC // BD  

Dentre os paralelogramos temos 
� Retângulo 
Paralelogramo que possui os quatro ângulos internos 

iguais a 90°. 

A B

CD  

CDAB //  e BCAD //   

°==== 90ˆˆˆˆ DCBA  

� Losango 
Paralelogramo que possui os 4 lados iguais. 

A

B

C

D

 

ADCDBCAB ===  
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� Quadrado 
Paralelogramo que possui os 4 lados e os 4 ângulos 

iguais. 

A B

CD  

ADCDBCAB ===  

°==== 90ˆˆˆˆ DCBA  

8. MEDIDAS DE COMPRIMENTO 

No ano de 1790, em Paris, na França, uma comissão 
de matemáticos criou um sistema de medidas chamado siste-
ma métrico decimal, que possui o metro como unidade fun-
damental de medida, cujo símbolo é m . 

Q uilô m e tro

km

1 0 0 0 m

H e ctô m e tro

hm

1 0 0 m

D ecâ m e tro

da m

1 0 m

M e tro
m

1 m

D e cím e tro

dm

0 ,1 m

C e ntím e tro

cm

0 ,0 1 m

M ilím e tro

m m

0 ,0 0 1 m
 

Dependendo do que será medido, o metro não é a u-
nidade mais adequada, por isso usamos os múltiplos e sub-
múltiplos do metro, que são: 

MULTIPLOS

( )
( )

( )







damDecametro

hmHectometro

kmkilômetro

  

 

SUBMULTIPLOS

( )
( )

( )







mmMilímetros

cmsCentimetro

dmDecímetros

 

Veja na tabela abaixo o valor de cada unidade em re-
lação ao metro: 

8.1) Transformação 
� Para unidade Inferior 
Para transformar de uma unidade para outra imedia-

tamente inferior, devemos multiplicar por 10, ou seja deslocar 
a virgula uma casa para a direita. 

� Para unidades superiores 
Para transformar de uma unidade para outra imedia-

tamente superior, devemos dividir por 10. Ou seja, deslocar a 
virgula uma casa para a esquerda. 

km hm dam m dm cm mm

x10 x10 x10 x10 x10 x10

:10:10:10:10:10:10  

Exemplos: 
� Transformar dam6,13         em cm . 

km hm dam x10 m x10   dm   x10 cm mm  
Para fazer a transformação, basta deslocar a vírgula 3 

casas para a direita. Isto é:  

cmdam 136006,13 = . 

� Transformar 2136m  em km . 
km :10 hm :10    dam :10 m dm cm mm  

Para fazer a transformação, basta deslocar a virgula 
3 casas para a esquerda.  

Assim, kmm 136,22136 = . 

9. PERÍMETRO DE UM POLÍGONO 

Chamamos de perímetro de  um polígono, a soma das 
medidas de todos os lados desse polígono. 

Exemplos: 
� Determine o perímetro das figuras a seguir: 

3cm

4cm

3,5cm

2cm

3cm

4cm

 

P = 3 + 4 + 3 + 2 + 3,5 + 4 = 19,5 cm 

12m
6m

7,5m
1,4dam

 

Primeiro devemos transformar todas as medidas para a 
mesma unidade: 

Transformando 1,4 dam para m, temos: 1,4 
dam=(1,4 x 10) m = 14m. 

Agora é só calcular o perímetro: P = 12 + 6 + 14 + 
7,5 =39,5m. 

 
 
 
 
 
 
 
 



Matemática  
 

Editora Exato 65 

EXERCÍCIOS 

1 Defina:    
a) Polígono 
b) Triângulo 
c) Quadrilátero 
d) Angulo 

 

2 Complete as sentenças usando as palavras Retângulo, 
Acutângulo ou Obtusângulo 
a) Um triângulo que possui os três ângulos agudos 
b) Um triângulo que possui um ângulo obtuso 
c) Um triângulo que possui um ângulo reto 

 

3 Responda: 
a) O que é um triangulo isósceles? 
b) O que é um triangulo escaleno? 
c) O que é um triangulo eqüilátero? 

 

4 Transforme: 
a) 0,75 metros em centímetros 
b) 2,35 metros em centímetros 
c) 3500 metros em quilômetros 
d) 300000 centímetros em quilômetros 
e) 4,312 quilômetros em metros 
f) 6,58 decâmetros em centímetros 

 

5 Deseja-se cortar uma corda de 9,3 metros em 30 peda-
ços iguais. Quantos centímetros deverá ter cada pedaço? 
a) 0,31 centímetros 
b) 31 centímetros 
c) 3,1 centímetros 
d) 13 centímetros 
e) 1,3 centímetros 

 

6 Deseja-se emoldurar um quadro com 75 centímetros de 
comprimento e 40 centímetros de largura. Com base nis-
so responda: 
a) Quantos centímetros de moldura serão gastos? 
b) Quanto será gasto, sabendo que o metro da moldura 

custa R$ 54,00? 
 

7 Um polígono é chamado regular quando todos os seus 
lados tem a mesma medida. Com base nisso, responda: 
a) Qual é o perímetro de um pentágono regular de lado 

6 cm? 
b) Qual é o perímetro de um heptágono regular de lado 

12 cm? 
 

8 Sabendo que o perímetro de um heptágono regular é 77 
centímetros. Qual é a medida de cada lado desse polígo-
no? 
a) 8 cm 
b) 9 cm 
c) 10 cm 
d) 11 cm 
e) 12 cm 

 

9 A gaveta de uma escrivaninha possui 11,4 cm de altura. 
Sabendo que cada folha de papel sulfite possui 0,1 mm 
de espessura. Quantas folhas desse papel podem ser em-
pilhadas dentro dessa gaveta? 
a) 1140 
b) 1130 
c) 1120 
d) 1110 
e) 1150 

 

10 Um terreno quadrado, possui 112 metros de perímetro. 
Qual é a medida de cada lado desse terreno?   
a) 27m 
b) 28m 
c) 29m 
d) 30m 
e) 31m 

 

11 Seu José deseja fazer uma cerca de arame em um terreno 
quadrado, onde o lado do terreno mede 7 metros. Sa-
bendo que essa cerca tem quatro voltas de arame. Quan-
tos meros de arame seu José vai gastar?  
a) 110m 
b) 111m 
c) 112m 
d) 113m 
e)115m 

 

12 Deseja-se cercar um terreno retangular, com dimensões 5 
e 7 metros. Sabendo que essa cerca terá seis fios de ara-
me. Quantos metros de arame serão usados nesse terre-
no? 
a) 110m 
b) 112m 
c) 113m 
d) 115m 
e) 144m 

 

GABARITO 

1  Vide teoria 

2  
a) Acutângulo 
b) Obtusângulo 
c) Retângulo 

3 Vide teoria 

4  
a) 75cm 
b) 235cm 
c) 3,5m 
d) 3Km 
e) 4312m 
f) 6580cm 

5 B 

6  
a) 230 
b) R$4,24 
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7  
a) 36 
b) 84cm 

8 D 

9 A 

10 B 

11 C 

12 E 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 


