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Q1. Calcule o valor de x na figura
1:

Figura 1

Q2. Calcule o valor de x na figura
2:

Figura 2

Q3. Calcule o valor de x na figura
3:

Figura 3

Q4. Calcule o valor de x na figura
4:

Figura 4

Q5. Calcule o valor de x na figura
5, sendo AB k ED:

Figura 5

Q6. Calcule x na figura 6, sabendo
que AP e CP são bissetrizes.

Figura 6

Q7. Calcule x na figura 7, sabendo
que AP e DP são bissetrizes.

Figura 7

Q8. Sendo AP e CP , bissetrizes de
bA e bC e AB k PC e AP k BC, calcule
x na figura 8.

Figura 8

Q9. Sendo AP e CP bissetrizes de

bA e bC e AB k PC, calcule x na figura
9.

Figura 9

Q10. O triângulo ABP é equilátero
e ABCDE é um pentágono regular,
calcule x (figura 10).

Figura 10

Q11. O triângulo ABP é equilátero
e ABCDE é um pentágono regular,
calcule x (figura 11).

Figura 11

Q12. Calcule os valores de x e y, sa-
bendo que temos um quadrado e um
pentágono regular.
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Figura 12

Q13. Calcule os valores de x e y, sa-
bendo que temos um quadrado e um
hexágono regular.

Figura 13

Q14. Qual a soma dos ângulos in-
ternos de um eneágono convexo.

Q15. Qual a soma dos ângulos
internos de um decágono convexo.

Q16. Qual a soma dos ângulos
internos de um icoságono convexo.

Q17. Qual o polígono cuja soma
dos ângulos internos vale 1800�?

Q18. Calcule o número de dia-
gonais de um decágono convexo.

Q19. Calcule o número de dia-
gonais de um icoságono convexo.

Q20. Determine o polígono cujo
número de diagonais é o triplo do
número de lados.

Q21. Determine o polígono cujo
número de diagonais é o quádruplo
do número de lados.

Q22. Determine o polígono que
tem 9 diagonais distintas.

Q23. Calcule o maior ângulo de

um pentágono cujos ângulos internos
estão na razão 3 : 3 : 3 : 4 : 5.

Q24. Um polígono regular pos-
sui a partir de um de seus vértices
tantas diagonais quantas são as dia-
gonais de um hexágono. Calcule e/ou
determine:

(a) qual o polígono;

(b) o total de diagonais;

(c) a soma dos ângulos internos;

(d) a soma dos ângulos externos;

(e) a medida de cada ângulo interno
e cada ângulo externo.

Q25. Quantas diagonais podemos
traçar, partindo de um vértice de um
polígono convexo de 20 lados?

Q26. Calcule o número de lados
de um polígono convexo, sabendo
que de um de seus vértices partem 25

diagonais.

Q27. Qual o polígono convexo cuja
soma dos ângulos internos é igual
ao número de diagonais multiplicado
por 180�.

Q28. Em que caso os ângulos inter-
nos e externos de um polígono regular
têm medidas iguais?

Q29. Qual o número de diago-
nais de um polígono regular convexo
cujo ângulo externo vale 24�?

Q30. A razão entre o ângulo interno
e o ângulo externo de um polígono
regular é 9. Calcule o número de
lados do polígono.

Q31. O ângulo interno de um polí-
gono regular vale 1; 5 vez o seu ângulo
externo. Calcule o número de lados
do polígono.

Q32. O ângulo externo de um
polígono regular é igual ao dobro do
seu ângulo interno. Calcule o número
de diagonias deste polígono.

Q33. A soma dos ângulos exter-
nos com a soma dos ângulos inernos
de um polígono regular vale 1800�.
Calcule o número de diagonais do
polígono.

Q34. Calcule o número de lados
de um polígono regular convexo cujo
ângulo interno é o quíntuplo do ex-
terno.

Q35. Calcule o número de lados
do polígono regular ABCDE : : :, sa-
bendo que as bissetrizes AP e CP

dos ângulos bA e bC formam um ân-
gulo que vale 2

9
do seu ângulo interno.

Q36. Calcule a medida do ân-
gulo formado pelos prolongamentos
dos lados AB e CD de um polígono
regular ABCD : : : de 20 lados.

Q37. As mediatrizes dos lados
consecutivos de um polígono regular
formam um ângulo de 24�. Calcule
o número de diagonais deste polígono.

Q38. Aumaentando o número de
lados de um polígono em 3, seu nú-
mero de diagonais aumenta em 21.
Calcule o número de diagonais deste
polígono.

Q39. Na figura 14, calcule a
soma das medidas dos ângulos
ba+ bb+ bc+ bd+ be+ bf .

Figura 14

Q40. Dados dois polígonos com n

e n + 6 lados, respectivamente, cal-
cule n, sabendo que um dos polígonos
tem 39 diagonais mais do que o outro.

Q41. Três polígonos têm n, n+ 1 e
n + 2 lados respectivamente. Sendo
2700� a soma dos ângulos internos
de todos os três polígonos, calcule o
valor de n.
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Q42. Os números que exprimem
o número de lados de três polígonos
são n�3, n e n+3. Calcule o número
de diagonais de cada um dos polígo-
nos, sabendo que a soma de todos os
seus ângulos internos vale 3240�.

Q43. Três polígonos têm o nú-
mero de lados expressos por núme-
ros inteiros e consecutivos. sabendo
que o número total de diagonais dos
três polígonos é igual a 28, calcule
o polígono com o maior número de
diagonais.

Q44. Dois polígonos convexos têm
o número de lados expresso pelos nú-
meros n e n + 4. Calcule n sabendo
que um dos polígonos têm 34 diago-
nais a mais do que o outro.

Q45. Um polígono convexo tem
5 lados mais que o outro. Sabendo
que o número total de diagonais vale
68, calcule o número de diagonais de
cada polígono.

Q46. Dados dois polígonos regu-
lares, com n + 1 e n lados, respec-
tivamente, calcule n sabendo que o
ângulo interno do primeiro polígono
excede o ângulo interno do segundo
em 5�.

Q47. Um polígono possui 30 diago-
nais que não passam pelo seu centro.
Quanto mede cada ângulo interno do
polígono?

Q48. Qual o polígono regular que
tem 6 diagonais passandopelo seu
centro?

Q49. Um polígono regular tem
170 diagonais. Quantas passam pelo
seu centro?

Q50. O ângulo interno de um po-
lígono regular mede 140�. Quantas
diagonais passam pelo centro?

Gabarito Polígonos I

Q1. 70
�

Q2. 110
�

Q3. 90
�

Q4. 120
�

Q5. 120
�

Q6. 52
�
30

0

Q7. 60
�

Q8. 100
�

Q9. 150
�

Q10. 66
�

Q11. 12
�

Q12. x = 54
� e y =

63
�

Q13. x = 30
� e y =

45
�

Q14. 1260
�

Q15. 1440
�

Q16. 3240
�

Q17. Dodecágono.
Q18. 35

Q19. 170

Q20. Eneágono.
Q21. Undecágono.
Q22. Hexágono.
Q23. 150

�

Q24.

(a) 12 lados;

(b) 54;

(c) 1800
�;

(d) 360
�;

(e) ai = 150
� e ae =

30
�.

Q25. 17 diagonais
Q26. 28 lados
Q27. Quadrilátero
Q28. No caso do
quadrado.
Q29. 90 diagonais
Q30. 20 lados
Q31. 5

Q32. Zero.
Q33. 35

Q34. 12

Q35. 20

Q36. 36
� ou 144

�

Q37. 90

Q38. 14

Q39. 300
�

Q40. 5

Q41. 6

Q42. 5, 20 e 44

Q43. Heptágono.
Q44. 8

Q45. 14 e 54

Q46. 8

Q47. 144
�

Q48. Dodecágono.
Q49. 10

Q50. Nenhuma.
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