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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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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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Dois ângulos opostos pelo vértice (OPV) são 

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



8

Qual é o complemento do ângulo de 52°?

(A) 18°
(B) 38°
(C) 108°
(D) 118°
(E) 128°
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Qual é o suplemento do ângulo que mede 68°

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


