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GEOMETRIA PLANAGEOMETRIA PLANA

 Ângulos: Definição e Classificação;

 Ângulos Complementares e Suplementares.



ÂNGULOS
"No ano de 4000 a.C., os egípcios e árabes tentavam elaborar 

um calendário. Nessa época, se acreditava que o Sol levava 360 dias 
para completar a órbita de uma volta em torno da Terra. Assim, a cada 
dia o Sol percorria um pouquinho dessa órbita, ou seja, um arco de 
circunferência de sua órbita. Esse ângulo passou a ser uma unidade de 
medida e foi chamado de grau.
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Definição

Ângulo é a região plana limitada por duas semirretas de mesma 
origem.
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Medida de ângulos

A unidade de medida usual para se medir os ângulos é o GRAU (°).

O instrumento usado 
para medir os ângulos 

em Graus é o 
TRANSFERIDOR

As sub unidades 
do Grau são :

• Minutos: 1° =  60’ 
• Segundos: 1’ = 60’’
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Tipos de Ângulos

Em relação à medida, os ângulos  recebem nomes específicos. 
Veja:
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Dois ângulos são complementares quando a soma 
deles é igual a 90°.

Ângulos Complementares

 +  = 90°
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Dois ângulos são suplementares quando a soma deles 
é igual a 180°.

Ângulos Suplementares

 +  = 180°
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01. Observe a gravura dada e responda: como são chamados os ângulos 
destacados na figura abaixo?

A) complementares. 
B) congruentes. 
C) rasos. 
D) suplementares. 
E) retos.
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02. As diferentes posições do guarda-sol I, II e III em relação à areia nos 
dão uma idéia de diferentes tipos de ângulos.  
 

A classificação dos ângulos formados pelos guarda-sóis I, II, e III nessa 
ordem são:

A) Raso, obtuso e agudo. B) Reto, agudo e obtuso.
C) Agudo, obtuso e nulo. D) Reto, obtuso e agudo.
E) Nulo, obtuso e agudo.
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02. No sinal de entroncamento oblíquo, podem ser identificados três 
ângulos:
 

 

Com relação às suas medidas, esses ângulos são classificados como:

A) agudo, obtuso e raso. B) agudo, obtuso e reto.
C) obtuso, reto e raso. D) agudo, reto e raso.
E) agudo, reto e nulo.
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04. O movimento completo do limpador do pára-brisa de um carro 
corresponde a um angulo raso. Na situação descrita pela figura, admita que o 
limpador esteja girando em sentido horário. A medida do ângulo que falta para 
que ele complete o movimento é
 
A) 50°
B) 90°
C) 140°
D) 160°
E) 180°
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01. 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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02. Nesta rua foram pintadas faixas de estacionamento a 45º. Vamos examinar 
o modelo geométrico presente nesta situação:

Uma faixa forma com a calçada o ângulo AÔB, de 45º. Qual o valor do ângulo 
BÔC que a faixa forma com a calçada?

A) 90º B) 120º C) 135º D) 150º E) 180º
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GEOMETRIA PLANAGEOMETRIA PLANA

 Ângulos opostos pelo vértice (OPV);
 Ângulos Complementares;
 Ângulos Suplementares
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