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Q1. Calcule os lados de um retângulo cujo perímetro mede 40 cm, sabendo que a base excede a
altura em 4 cm.

Q2. Calcule a base e a altura de um retângulo, sabendo que o perímetro vale 288 m e que a base
excede em 4 m o triplo da altura.

Q3. Calcule os lados de um paralelogramo, sabendo que seu perímetro mede 84 m e que a soma
dos lados menores representa 2

5
da soma dos lados maiores.

Q4. A soma de dois ângulos opostos deum paralelogramo é igual a 5

13
da soma dos outros dois

ângulos opostos. Calcule-os.

Q5. Calcule as medidas dos ângulos de um paralelogram, sabendo que a diferença entre dois con-
secutivos ’e igual a 1

9
da soma de seus ângulos.

Q6. Prove que as bissetrizes de dois ângulos consecutivos de um paralelogramo interceptam-se em
um ângulo reto.

Q7. Em um trapézio retângulo, a bissetriz de um ângulo reto forma com a bissetriz do ângulo agudo
do trapézio um ângulo de 110

� Calcule o maior ângulo do trapézio.

Q8. A diagonal de um losango forma com um dos seus lados um ângulo igual a terça parte de
um reto. Calcule os quatro ângulos do losango.

Q9. A bissetriz de um ângulo obtuso do losango faz com um dos lados um ângulo de 55
�. Cal-

cule os ângulos agudos.

Q10. A base maior de um trapézio isósceles mede 12 m e a base menor mede 8 cm. Calcule o
comprimento dos lados não paralelos, sabendo que o perímetro é de 40 cm.
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Q1. 12 cm e 8 cm
Q2. 109 m e 35 m
Q3. 30 m e 12 m
Q4. 50

�, 130�, 50�, 130�

Q5. 70
�, 110�, 70�, 110�

Q6. —
Q7. 130

�

Q8. 60
�, 120�, 60�, 120�

Q9. 70
�

Q10. 10 cm
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