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QUESTÃO 1:

Quando a soma dois ângulos é igual a 180º, esses ângulos
são:

(A) complementares.
(B) congruentes.
(C) rasos.
(D) suplementares.
(E) nulos.
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QUESTÃO 2:

Dois ângulos opostos pelo vértice (OPV) são 

(A) complementares. 
(B) congruentes. 
(C) rasos. 
(D) suplementares. 
(E) nulos.
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QUESTÃO 3:

Um ângulo que mede ________ é chamado de ângulo reto. E 
os ângulos que tem a metade dessa medida são chamados de 
ângulos ________. 

Para que a sentença acima seja preenchida corretamente, 
assinale a alternativa correta:

A) 180° e reto. D) 90° e agudos.
B) 180° e agudos. E) 90° e retos. 
C) 180° e obtusos.
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QUESTÃO 4:

Qual é o complemento do ângulo de 52°?

(A) 18°
(B) 38°
(C) 108°
(D) 118°
(E) 128°
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QUESTÃO 5:

Qual é o suplemento do ângulo que mede 68°

(A) 22°
(B) 90°
(C) 112°
(D) 150°
(E) 180°
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QUESTÃO 6:

Ao abrir a porta de casa observei que se formou um ângulo
agudo na abertura. Entre as alternativas dadas, qual delas
poderia ser a abertura descrita nessa situação?

(A) 150°
(B) 75°
(C) 105°
(D) 90°
(E) 180°

8



QUESTÃO 7: Quantos ângulos há na figura abaixo?

(A) Dois ângulos: um agudo e outro obtuso.

(B) Dois ângulos: os dois são obtusos.

(C) Um ângulo reto e dois ângulos agudos.

(D) Um ângulo raso e dois ângulos agudos.

(E) Um ângulo raso, um obtuso e outro 

agudo.
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Ângulo Agudo

Um ângulo é chamado de agudo quando sua medida for menor que 90°.

Questão 01: Observando atentamente o ângulo
formado pela figura ao lado, pode-se afirmar que sua
medida está mais próxima de:

(A) Um ângulo agudo de 30°.
(B) Um ângulo agudo de 60°.
(C) Um ângulo agudo de 80°
(D) Um ângulo de 90°.
(E) Um ângulo de 180°.

10



Ângulo Obtuso

Um ângulo é chamado de obtuso quando sua medida for maior que 90° e 
menor que 180°.

Questão 02: Entre as figuras dadas assinale aquela que apresenta um ângulo obtuso:

(A) (B)   (C) (D) (E)
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Ângulos Opostos pelo VérticeÂngulo Nulo, Reto e Raso
• Ângulo Nulo: a medida é igual a 0°

• Ângulo Reto: a medida é igual a 90°.
• Ângulo Raso: a medida é igual a 180°.

Questão 03: Apenas uma das alternativas abaixo é verdadeira. Assinale-a:

(A) A soma de dois ângulos agudos forma um ângulo raso.
(B) A soma de dois ângulos obtusos forma um ângulo agudo.
(C) A soma de um ângulo reto com um ângulo agudo forma um ângulo raso.
(D) A soma de um ângulo agudo com um obtuso forma um ângulo reto.
(E) A diferença de dois ângulos agudos é um ângulo nulo.
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Ângulos Opostos pelo Vértice

Dois ângulos são opostos pelo vértice têm medidas iguais.

Questão 04

Se (2x – 30°) e (90° - 3x) são as medidas de dois ângulos opostos pelo vértice,
então o valor de x é:
(A) 24° (B) 36° (C)50°(D)75° (E) 120°
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