
 

 Um polígono é um conjunto de pontos do plano limitado por uma linha fechada, formada por segmentos de 

recta unidos pelas extremidades. 
 Um polígono diz-se regular se tem todos os lados com o mesmo comprimento e todos os ângulos com a 
mesma amplitude. 

 

Soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono 
convexo 

 
Sabendo que a diagonal de um polígono é qualquer segmento de recta cujos 
extremos são vértices não consecutivos do polígono, completa a tabela seguinte: 
 

Polígono Nº de lados Nº de diagonais a 
traçadas a partir de 

um vértice 

Nº de triângulos 
formados 

Soma dos ângulos 
internos 

Triângulo 3 0 1 º180º1801 =×  

Quadrilátero  1 2 º360º1802 =×  

Pentágono     

Hexágono     

Heptágono     

Octógono     

Eneágono     

Decágono     

Undecágono     

Dodecágono     

Polígono com 13 lados     

Polígono com n lados  
 

   

 
A soma dos ângulos internos de um polígono (convexo) de n lados é igual a __________________ 
 

Soma das amplitudes dos ângulos externos de um polígono convexo  

 Numa folha de papel, desenha um polígono e os seus ângulos externos. 
 Com uma tesoura, recorta cada um dos ângulos externos. 
 Junta os ângulos externos pelos vértices. 
 A que é igual a soma das amplitudes dos ângulos externos de um polígono? 

 
Exercícios e Problemas: 

1. Um polígono tem 15 lados. 

1.1 Qual a soma das amplitudes dos ângulos internos do polígono? 
1.2 Se o polígono for regular, qual é a amplitude de cada ângulo interno? 

 
2. Se a soma dos ângulos internos de um polígono com é 3060º, quantos lados tem esse polígono? 
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Num polígono convexo, qualquer que seja o número de lados, a soma dos ângulos externos é sempre ____ 



3. Qual é o polígono cuja soma das amplitudes dos ângulos internos é igual a: 
3.1 720º?                            3.2.     1980º? 

 

4. Calcula a amplitude do ângulo interno e do ângulo externo de um pentágono regular. 

 

               Polígonos inscritos 

Um polígono diz-se inscrito numa circunferência se esta contém todos os seus vértices. 

 

Actividades: 

1. Circunscrever um triângulo numa circunferência. 
1.1 Desenha um triângulo qualquer. 
1.2 Usando régua e compasso, traça a circunferência que passa pelos três vértices do triângulo 

desenhado. 

 
2. Circunscrever polígonos regulares numa circunferência. 
 

2.1 Constrói a circunferência que passa por todos os vértices de cada um dos polígonos desenhados, 

traçando a mediatriz de dois lados. 
 
 

2.2 Determina amplitude do ângulo ao centro correspondente a cada lado dos polígonos regulares 

desenhados. 
 

A amplitude do ângulo ao centro correspondente ao lado de um polígono regular de n lados é 
n

º360
 

 

3. Construção de um octógono regular. 
 

3.1 Traça uma circunferência. 
3.2 Divide 360º pelo número de lados do octógono. 
3.3 Com o auxílio de um transferidor, marca um ângulo ao centro de amplitude igual ao valor 

encontrado na alínea anterior, obtendo um arco AB. 

3.4 Usando o compasso com abertura igual à medida da corda [ ]AB , divide a circunferência em oito 

partes iguais. 
3.5 Une os pontos marcados, de modo a obteres o octógono regular. 

 

 
4. Com o auxílio de material de desenho, inscreve numa circunferência de raio 4 cm um triângulo 

equilátero. Não apagues as linha auxiliares que traçares para construir o triângulo. (Exame Nacional 2005 – 
1ª Chamada) 

 

 



5. Na figura está representada uma circunferência de centro O, em que: 
 

- º55=
∧

BOA ; 

- [ ]AC  é um dos lados de um quadrado inscrito na circunferência. 

 
5.1 Determina a amplitude do arco BC. 

 
 
 
6. Desenha um triângulo qualquer. 

6.1 Usando régua e compasso, traça a circunferência que passa pelos três vértices do triângulo 

desenhado. 
 
 
 
7. Na circunferência de centro O, representada na figura, está inscrito 

um decágono regular. 
7.1 Determina as amplitude dos ângulos internos do triângulo 

[ ]AEH . 

7.2 Como classificas o triângulo [ ]AEH  quanto aos lados? Este 

triângulo tem algum eixo de simetria? 
 
 

 

 
8. A base de um prisma hexagonal regular está inscrita num círculo de 8 cm de raio. A 

altura do prisma é igual ao diâmetro do círculo. 
 

8.1 Determina a área lateral do prisma; 
8.2 Determina a sua área total; 
8.3 Determina o volume do prisma. 

 
 

9. Sabendo que um ângulo externo de um polígono regular mede 30º, quantos lados terá esse polígono? 
Apresenta todos os cálculos efectuados e todas as justificações necessárias. 

(A)  6 lados  (B)10 lados  (C)  12 lados  (D)  14 lados 
 
 
 

10. Um novo e inovador pavilhão de hóquei é constituído por 
um trapézio isósceles e dois sectores circulares. 
10.1 Calcula a área do pavilhão, aproximada ao m2. 
10.2 Quantos metros de rede preciso para vedar o 

recinto? 
 

 

11. A base de um prisma com 20 cm de altura é um pentágono regular cujo lado mede 6 cm. Determina: 

 
11.1 O apótema da base do prisma, sabendo que o raio do círculo onde está inscrito mede 7 cm. 
11.2 A área da base; 
11.3 A área lateral; 
11.4 O volume do prisma. 

 



12. Determina o volume, arredondado às unidades, desta peça, formada por 

um prisma hexagonal com um furo cilíndrico no meio. 
 
 

 
13. Observa a seguinte figura: 
 
 

 

 
13.1 Qual a amplitude de cada um dos ângulos externos do polígono representado na figura? 

 

 
(A)  
 
(B)  
 
(C)  
 
(D)  

 

 
14. A figura ao lado é a planta de um jardim da casa do 

Pedro. O jardim é constituído por um canteiro hexagonal 
regular com 3,5 metros de apótema. Determina o 
perímetro do jardim. Nos cálculos intermédios conserva 3 
casas decimais e apresenta o resultado aproximado às centésimas. 

 

 

 

15. Calcula a área de um heptágono regular inscrito numa 
circunferência de raio 6 cm e com 8 cm de lado. 

 
 
 

 

 
16. Determina x, atendendo às condições da figura. 

 
 

17. A soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono é igual a 2160º. Determina o número de 

lados do polígono. Apresenta todos os cálculos efectuados. 

 
 
 
 
18. Calcula as áreas lateral e total da pirâmide 

apresentada ao lado.  
 

 
 

 
 

8 metros 


