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Vamos Praticar!!!
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Questão 1

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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Qual é a medida do ângulo x do triângulo a seguir?

Questão 2
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Qual é a medida do ângulo α na figura a seguir?

Questão 3
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Um triângulo possui três 
ângulos internos. Quanto 

mede a soma desses ângulos?
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Soma dos Ângulos Internos

A soma de todos os ângulos internos de um triângulo 
qualquer é sempre igual a 180°.
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EXEMPLO 01
Considere o triângulo dado na figura abaixo e faça o que se pede:
a) Calcule o valor de x b) Determine seus ângulos internos c) Classifique-o.
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EXEMPLO 02
O peso da figura está suspenso por duas cordas de mesma medida e presas no
teto. Se o ângulo entre as cordas é 30º , então determine o ângulo , formado
pela corda e o teto.
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EXEMPLO 03

Sobre o lado BC de um triângulo ABC tomamos um ponto D tal que os segmentos
AB = BD e AD = CD . Sabendo que o ângulo ADC = 100° , então qual é o valor em
graus, do ângulo ABC?
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Poxa, estou observando esse triângulo e 
procurando uma relação entre seus ângulos 

internos e seus ângulos externos, 
hummm... Ah! Já sei.

E você conseguiu descobrir que relação é 
essa?
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Relação entre as medidas dos Ângulos Internos e 
os Ângulos Externos de um triângulo.

A medida de cada ângulo externo de um 
triângulo é igual à soma das medidas dos 

dois ângulos internos não adjacentes a ele.
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EXEMPLO 01
Determine o valor de x.
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EXEMPLO 02

Determine o valor de y.
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Vamos Praticar!!!

ATIVIDADE PARA 
CLASSE
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Questão 03

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