
 

 

Tarefa 11 – Professor Nickollas 
 
01. “Há uns dez anos, um aluno, cujo nome infelizmente não recordo, apareceu na escola com algumas peças 

de seu artesanato. Trabalhando com madeira, pregos e linhas de várias cores, ele compunha paisagens, 
figuras humanas e motivos geométricos. Foi a primeira vez que vi esse tipo de artesanato. Depois disso, vi 
muitos outros trabalhos na mesma linha (sem trocadilho!). Certo dia, folheando um livro, vi o desenho de 
um decágono regular e suas diagonais:”  

 

 
 

Disponível em: <http://www.rpm.org.br/cdrpm/7/8.htm>. Acesso em: 04 maio 2019 (adaptado).  
 

Observe que, no decágono que ilustra o texto acima, o aluno citado usou vários pedaços de linha para 
compor os lados e as diagonais do polígono. Cada lado e cada diagonal foi construído com, exatamente, um 
pedaço de linha. A quantidade de pedaços de linha usados para formar as diagonais do decágono é  
a) 50.    
b) 70.    
c) 25.    
d) 40.     
e) 35.    

  
02. Analise a tirinha abaixo.  
 

 
 

De acordo com a tirinha, o triângulo é classificado como  
a) retângulo.    
b) equilátero.    
c) isósceles.    
d) escaleno.    
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03. Um objeto de decoração tem a forma de um pentágono regular, apresentando todas as suas diagonais. 
Sabe-se que cada diagonal foi pintada de uma cor diferente das demais. Então, qual é o número de cores 
diferentes que foram utilizadas na pintura de tais diagonais?   
a) 5     
b) 6     
c) 8     
d) 9     

 
04. O Tangram é um quebra-cabeça chinês. Há uma lenda sobre esse quebra-cabeça que afirma que um jovem 

chinês, ao despedir-se de seu mestre, para uma longa viagem pelo mundo, recebeu uma tábua quadrada 
cortada em 7  peças (um quadrado, um paralelogramo e cinco triângulos). 

 
Assim o discípulo poderia reorganizá-las para registrar todas as belezas da viagem. Lendas e histórias 
como essa sempre cercam a origem de objetos ou fatos, a respeito da qual temos pouco ou nenhum 
conhecimento, como é o caso do Tangram. Se é ou não uma história verdadeira, pouco importa: o que vale 
é a magia, própria dos mitos e lendas. 

<https://tinyurl.com/htszezr> Acesso em: 03.03.2017. Adaptado. 
 

 
 

A partir das informações do texto, as peças do Tangram são  
a) sete polígonos côncavos.    
b) apenas triângulos isósceles.    
c) apenas quadriláteros regulares.    
d) dois trapézios e cinco triângulos.     
e) dois quadriláteros e cinco triângulos.    

  
05. Ana estava participando de uma gincana na escola em que estuda e uma das questões que ela tinha de 

responder era “quanto vale a soma das medidas dos ângulos internos do polígono regular da figura?”  
 

 
 

Para responder a essa pergunta, ela lembrou que seu professor ensinou que a soma das medidas dos 
ângulos internos de um triângulo é igual a 180º, e que todo polígono pode ser decomposto em um número 
mínimo de triângulos. Sendo assim, Ana respondeu corretamente à pergunta dizendo:  
a) 720     
b) 900     
c) 540     
d) 1.080     
e) 630     


