
 

 

Tarefa Semanal 01 – Professor Nickollas 
 
01. Considere   e   dois ângulos adjacentes e 

complementares. A expressão que determina o 
valor do ângulo formado pelas bissetrizes de   e 
  é  

a) .
2

       

b) .
4

       

c) 90 ( ).
2

        

d) 90 ( ).
4

        

  
02. A figura abaixo representa uma parte de um 

bairro, onde os segmentos são as ruas e os 
pontos são as esquinas. Como só podemos 
caminhar pelas ruas, a distância entre os pontos 
A  e B  é de 6  quarteirões. 
 

 
 
O número de esquinas assinaladas no mapa, que 
são equidistantes de A  e B,  é igual a:  
a) 5     
b) 6     
c) 9     
d) 8     
e) 7     

  
03. “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:”  

 

 
 
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.    

  
04. Considere MXYZW  um pentágono regular e XYO  

um triângulo equilátero em seu interior (o vértice 
O  está no interior do pentágono). Nessas 
condições, a medida, em graus, do ângulo ˆXOZ  
é  
a) 116.     
b) 96.     
c) 126.     
d) 106.     

  
05. O polígono regular convexo cujo ângulo interno é 

7
2

 do seu ângulo externo é   

a) octógono.     
b) dodecágono.     
c) decágono.    
d) icoságono.     
e) eneágono    
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06. As lutas de UFC acontecem num ringue com 
formato de um octógono regular, conforme a 
figura abaixo. 
 

 
 
Para a montagem das laterais do ringue, o 
responsável pelo serviço precisaria da medida do 
ângulo interno formado entre dois lados 
consecutivos, de modo que pudesse montar sem 
erros. Consultando o manual do ringue, ele 
verificou que o ângulo que precisava media  
a) 100 .     
b) 120 .     
c) 140 .     
d) 135 .     
e) 150 .     

  
07. Os quatro hexágonos da imagem a seguir são 

regulares e cada um tem área de 248 cm .  
Os vértices do quadrilátero ABCD  coincidem com 
vértices dos hexágonos. Os pontos E, D, B  e F  
são colineares. 
 

 
 
A área do quadrilátero ABCD,  em 2cm ,  é  
a) 8.     
b) 10.     
c) 16     
d) 24.    
e) 36.    

  
08.  

Física para poetas 
 

O ensino da física sempre foi um grande 
desafio. Nos últimos anos, muitos esforços foram 
feitos com o objetivo de ensiná-la desde as 
séries iniciais do ensino fundamental, no 
contexto do ensino de ciências. Porém, como 
disciplina regular, a física aparece no ensino 
médio, quando se torna “um terror” para muitos 
estudantes. 

1Várias pesquisas vêm tentando identificar 

quais são as principais dificuldades do ensino de 
física e das ciências em geral. Em particular, a 
queixa que sempre se detecta é que 2os 
estudantes não conseguem compreender a 
linguagem matemática na qual, muitas vezes, os 
conceitos físicos são expressos. Outro ponto 
importante é que as questões que envolvem a 
física são apresentadas fora de uma 
contextualização do cotidiano das pessoas, o que 
dificulta seu aprendizado. Por fim, existe uma 
enorme carência de professores formados em 
física para ministrar as aulas da disciplina. 

As pessoas que vão para o ensino superior e 
que não são da área de ciências exatas 
praticamente nunca mais têm contato com a 
física, da mesma maneira que os estudantes de 
física, engenharia e química poucas vezes voltam 
a ter contato com a literatura, a história e a 
sociologia. É triste notar que 3a especialização na 
formação dos indivíduos costuma deixá-los 
distantes de partes importantes da nossa cultura, 
da qual as ciências físicas e as humanidades 
fazem parte. 

Mas vamos pensar em soluções. Há alguns 
anos, 4ofereço um curso chamado “Física para 
poetas”. A ideia não é original – ao contrário, é 
muito utilizada em diversos países e aqui mesmo 
no Brasil. Seu objetivo é apresentar a física sem 
o uso da linguagem matemática e tentar mostrá-
la próxima ao cotidiano das pessoas. Procuro 
destacar a beleza dessa ciência, associando-a, 
por exemplo, à poesia e à música. 

Alguns dos temas que trabalho em “Física 
para poetas” são inspirados nos artigos que 
publico. Por exemplo, 5“A busca pela 
compreensão cósmica” é uma das aulas, na qual 
apresento a evolução dos modelos que temos do 
universo. Começando pelas visões místicas e 
mitológicas e chegando até as modernas teorias 
cosmológicas, falo sobre a busca por responder a 
questões sobre a origem do universo e, 
consequentemente, a nossa origem, para 
compreendermos o nosso lugar no mundo e na 
história. 

Na aula “Memórias de um carbono”, faço 
uma narrativa de um átomo de carbono contando 
sua história, em primeira pessoa, desde seu 
nascimento, em uma distante estrela que morreu 
há bilhões de anos, até o momento em que sai 
pelo nariz de uma pessoa respirando. Temas 
como astronomia, biologia, evolução e química 
surgem ao longo dessa aula, bem como as 
músicas “Átimo de pó” e “Estrela”, de Gilberto 
Gil, além da poesia “Psicologia de um vencido”, 
de Augusto dos Anjos. 

Em “O tempo em nossas vidas”, apresento 
esse fascinante conceito que, na verdade, vai 
muito além da física: está presente em áreas 
como a filosofia, a biologia e a psicologia. 
Algumas músicas de Chico Buarque e Caetano 
Veloso, além de poesias de Vinicius de Moraes e 
Carlos Drummond de Andrade, ajudaram nessa 
abordagem. Não faltou também “Tempo Rei”, de 
Gil.  

A arte é uma forma importante do 
conhecimento humano. Se músicas e poesias 
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inspiram as mentes e os corações, podemos 
mostrar que a ciência, em particular a física, 
também é algo inspirador e belo, capaz de criar 
certa poesia e encantar não somente aos físicos, 
mas a todos os poetas da natureza. 
 
Física  
Colho esta luz solar à minha volta,  
No meu prisma a disperso e recomponho:  
Rumor de sete cores, silêncio branco.  
 

JOSÉ SARAMAGO 
 
Na imagem a seguir, o triângulo ABC  representa 
uma seção plana paralela à base de um prisma 
reto. As retas n  e n'  são perpendiculares aos 
lados AC  e AB,  respectivamente, e BÂC 80 .   
 

 
 
A medida do ângulo   entre n  e n'  é:  
a) 90     
b) 100     
c) 110     
d) 120     

  
09. O remo de assento deslizante é um esporte que 

faz uso de um barco e dois remos do mesmo 
tamanho. 
A figura mostra uma das posições de uma 
técnica chamada afastamento. 

 

 
 
Nessa posição, os dois remos se encontram no 
ponto A  e suas outras extremidades estão 
indicadas pelos pontos B  e C.  Esses três pontos 
formam um triângulo ABC  cujo ângulo ˆBAC  tem 
medida de 170 .  
 

O tipo de triângulo com vértices nos pontos A, B  
e C,  no momento em que o remador está nessa 
posição, é  
a) retângulo escaleno.    
b) acutângulo escaleno.    
c) acutângulo isósceles.    
d) obtusângulo escaleno.    
e) obtusângulo isósceles.    

  
10. Alguns polígonos regulares, quando postos 

juntos, preenchem o plano, isto é, não deixam 
folga, espaço entre si. Por outro lado, outras 
combinações de polígonos não preenchem o 
plano.  A seguir, exemplos desse fato: a Figura 
1, formada por hexágonos regulares, preenche o 
plano; a Figura 2, formada por pentágonos e 
hexágonos regulares, não preenche o plano. 
 

 
 
Na Figura 2, a medida do ângulo é igual a x   
a) 14 .     
b) 12 .     
c) 10 .     
d) 8 .     

  
11. Neste triângulo, tem-se AB AM,  ˆMAN 70 ,   

ˆAMN 30   e ˆANM 80 .   
 

 
 
O valor de     é  
a) 50 .     
b) 60 .     
c) 70 .     
d) 80 .     
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12. Se ABC  é um triângulo, o valor de   é  
 

 
 
a) 10     
b) 15     
c) 20     
d) 25     

  
13. Sejam dois ângulos x  e y  tais que (2x)  e 

(y 10 )   são ângulos complementares e (5x)  e 
(3y 40 )   são suplementares. 
 
O ângulo x  mede  
a) 5 .     
b) 10 .     
c) 15 .     
d) 20 .     

 
14. Analise a tirinha abaixo.  
 

 

 
 
De acordo com a tirinha, o triângulo é 
classificado como  
a) retângulo.    
b) equilátero.    
c) isósceles.    
d) escaleno.    

  

15. 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. 

 

 
 
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.    

  
 


