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1º ROTEIRO SEMANAL DE GEOMETRIA

Capítulo 7

I) Rever os conteúdos estudados durante as aulas no livro texto e no caderno referentes ao Capítulo
7.

II) Indicação de vídeo aula:
https://www.youtube.com/watch?v=yfafzwzN_tw
https://www.youtube.com/watch?v=eyO_ZBKts0U
https://www.youtube.com/watch?v=Bne0WqXaNDA

III) Fazer as questões de Geometria que estão na lista de exercícios em anexo:
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REVISÃO DE GEOMETRIA

1- Qual é a medida do ângulo que somado ao triplo de seu complemento dá 210°?

2- Determine dois ângulos suplementares, sabendo que um deles é o triplo do outro.

3- Encontre o valor de x na figura abaixo. Em seguida determine o valor do ângulo.

Um decorador utilizou um único tipo de transformação geométrica para compor pares de
cerâmicas em uma parede. Uma das composições está representada pelas cerâmicas indicadas por
I e II.

4- Utilizando a mesma transformação, qual é a figura que compõe par com a cerâmica indicada por
III? (Marque a alternativa correta)
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5- Dadas as retas paralelas cortadas por uma transversal a seguir, calcule os valores dos ângulos a e
b.

6- A imagem apresentada na figura é uma cópia em preto e branco da tela quadrada intitulada O peixe,
de Marcos Pinto, que foi colocada em uma parede para exposição e fixada nos pontos A e B.

Por um problema na fixação de um dos pontos, a tela se desprendeu, girando rente à parede.
Após o giro, ela ficou posicionada como ilustrado na figura, formando um ângulo de 45° com a linha
do horizonte.

Para recolocar a tela na sua posição original, deve-se girá-la, rente à
parede, no menor ângulo possível inferior a 360°.

A forma de recolocar a tela na posição original, obedecendo ao que foi
estabelecido, é girando-a em um ângulo de: (marque a alternativa
correta)

a) 90° no sentido horário

b) 135° no sentido horário

c) 180° no sentido anti-horário

d) 270° no sentido anti-horário

e) 315° no sentido horário

7- Determine o valor de x na figura abaixo:



8- Determine o valor de cada ângulo na imagem a seguir:

9- Qual o valor de cada ângulo nas retas concorrentes?

10- Um ângulo somado com seu dobro e somado com seu triplo, é igual a um ângulo reto. Qual a
medida desse ângulo?

BONS ESTUDOS!


