


Exemplo 3

Observe a imagem ao lado e responda:

A forma triangular do prédio pode ser
classificada como:

a) Triângulo acutângulo.
b) Triângulo retângulo.
c) Triângulo obtusângulo.
d) Faltam dados e não podemos classificar.
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Exemplo 4

Observe a imagem ao lado e responda:

A forma triangular identificada na flor ao
lado pode ser classificada como:

a) Triângulo retângulo.
b) Triângulo escaleno.
c) Triângulo isósceles.
d) Triângulo equilátero.
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Exemplo 5

Observe a imagem ao lado e responda:

A forma triangular identificada na estrela
do mar pode ser classificada como:

a) Triângulo retângulo.
b) Triângulo escaleno.
c) Triângulo isósceles.
d) Triângulo equilátero.
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Exemplo 6

Observe o mapa entre as cidades A, B e C e responda:
Sabendo-se que as distâncias entre as cidades A, B e C formam um
triângulo isósceles, qual a distância entre a cidade A até a cidade C?

a) 75 km
b) 70 km
c) 150 km
d) 220 km
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Exemplo 7

Um formiguinha andou pelas bordas de uma fatia de bolo que tem
o formato de um triângulo equilátero. Ao final, ela retornou ao
mesmo ponto de partida e percorreu uma distância de 18 cm. Qual
é o tamanho de um dos lados da fatia desse bolo?
a) 12 cm
b) 10 cm
c) 9 cm
d) 8 cm
e) 6 cm
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TRIÂNGULOS 

QUESTÕES
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Questão 01

Indique se cada afirmação abaixo é verdadeira ou falsa. No caso de
ela ser falsa, exiba um contraexemplo.

a) Todo triângulo isósceles é equilátero.
b) Todo triângulo equilátero é isósceles.
c) Todo triângulo retângulo é escaleno.
d) Existe triângulo retângulo isósceles.
e) Todos os triângulos equiláteros são congruentes.
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Questão 02

1) Classifique em verdadeiro (V) ou falso (F):

a) Todo triângulo isósceles é equilátero.
b) Todo triângulo equilátero é isósceles.
c) Um triângulo escaleno pode ser isósceles.
d) Todo triângulo isósceles é triângulo acutângulo.
e) Todo triângulo retângulo é triângulo escaleno.
f) Existe triângulo retângulo e isósceles.
g) Existe triângulo isósceles obtusângulo.
h) Todo triângulo acutângulo ou é isósceles ou é eqüilátero
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Questão 03

Sabendo que o triângulo ABC é isósceles, com base BC, determine 𝒙.
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Questão 04

Sabendo que o triângulo abaixo é equilátero, determine x e y.
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