
 

 

Professor – Rodolfo 

Lista 6 – 2020 – Relações Métricas nos 

Polígonos Regulares 

 

01. Dado um triângulo equilátero de 6 cm de altura, 
calcule: 

a) o raio do círculo inscrito 
b) o lado do triângulo 
c) o apótema 
d) o raio do círculo circunscrito. 

 

02. Determinar a razão entre o perímetro do quadrado 
inscrito em um círculo de raio R e o perímetro do 
quadrado circunscrito a esse mesmo círculo. 

 
03. Determinar a relação entre os raios de dois 

círculos, sabendo que no primeiro está inscrito um 
triângulo equilátero e no segundo está inscrito um 

quadrado, e que os perímetros do triângulo e do 
quadrado são iguais. 

 
04. Determinar a razão entre o apótema do quadrado 

e o apótema de um hexágono regular, inscritos em 
um círculo de raio R. 

 
05. Dado o raio R de uma circunferência, calcule o lado 

e o apótema do octógono regular inscrito. 
 
06. (ITA 1977) O número de diagonais de um 

polígono regular de 2𝑛 lados, que não passam pelo 

centro da circunferência circunscrita a este 
polígono é dado por: 
a) 2𝑛(𝑛 − 2) 
b) 2𝑛(𝑛 − 1) 
c) 2𝑛(𝑛 − 3) 
d) 𝑛(𝑛 − 5)/2 
e) n.d.a. 

 
07. (PUCSP 1982) A figura mostra um hexágono 

regular de lado 𝑎. A diagonal AB mede: 

 
a) 2𝑎 

b) 𝑎√2 

c) 𝑎√3/2 

d) 𝑎√3 

e) 2𝑎√2/3 
 

08. (PUCSP 1981) Qual é a medida do lado de um 
polígono regular de 12 lados, inscrito num círculo 
de raio unitário? 

a) 2 + √3 

b) √2− √3 

c) √3 − 1 

d) 
1

2
+

√3

2
 

e) 
√3

2
−

1

2
 

 

09. (UECE 2010) Sejam P e Q polígonos regulares. 
Se P é um hexágono e se o número de diagonais 
de Q, partindo de um vértice, é igual ao número 
total de diagonais de P, então a medida de cada 

um dos ângulos internos de Q é 
a) 144° 
b) 150° 
c) 156° 
d) 162° 

 
10. (UECE 2010) Se P é um ponto no interior do 

pentágono regular XYZEF tal que o triângulo PYZ é 
equilátero, então a medida do ângulo ZÊP é 
a) 63° 
b) 64° 
c) 65° 
d) 66° 

 

11. (FGV 2008) Dado um pentágono regular ABCDE, 

constrói-se uma circunferência pelos vértices B e 
E de tal forma que BC e ED sejam tangentes a essa 
circunferência, em B e E, respectivamente. 

 
A medida do menor arco BE na circunferência 

construída é 

a) 72° 
b) 108° 
c) 120° 
d) 135° 
e) 144° 

 
12. (UFPE 2009) Na ilustração a seguir, A, B, C, D  e 

E são vértices consecutivos de um eneágono 
regular. Assinale a alternativa incorreta acerca 
desta configuração. 
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a) O ângulo ABC mede 140° 
b) O ângulo AEB mede 30° 
c) As diagonais AE e BD são paralelas 
d) O ângulo AED mede 60° 
e) 𝐴𝐸 = 𝐵𝐷 + 𝐷𝐸 

 
13. (UEPG 2014) O polígono regular 𝑃1 tem 𝑛 lados e 

o polígono regular 𝑃2 tem 𝑛 + 2 lados. Se o ângulo 

externo de 𝑃1 excede o ângulo externo de 𝑃2 em 

15°, assinale o que for correto. 

01) O polígono 𝑃2 é um octógono. 

02) Cada ângulo interno de 𝑃2 vale 120° 
04) O número de diagonais de 𝑃1 é 12. 

08) O número de diagonais de 𝑃2 é 20. 

16) A soma dos ângulos internos de 𝑃1 é 540°. 
 

14. (Mackenzie 2002) Na figura, ABCDE é um 
pentágono regular, EF é paralelo a AB e BF é 
paralelo a AE. A medida do ângulo 𝛼 é: 

 
a) 72° 
b) 54° 
c) 60° 
d) 76° 
e) 36° 

 

15. (UEPG 2011) Três polígonos regulares A, B e C, 
tem números de lados, respectivamente, a, b, c, 
onde a > b > c. Sabendo-se que a, b e c estão em 
progressão aritmética de razão -2 e que a soma de 
todos os ângulos internos dos três polígonos é 
3240°, assinale o que for correto. 

01) O polígono A tem 35 diagonais. 

02) O número de diagonais do polígono C é maior 
que 10. 
04) A soma dos ângulos internos do polígono C é 
720°. 
08) Cada ângulo externo do polígono A mede 36°. 
16) Cada ângulo interno do polígono B mede 135°. 

 
16. (Unifor 1999) Na figura a seguir têm-se três 

pentágonos regulares. 

 
Quanto mede o ângulo 𝛼? 

 

17. (UFC 2000) O teorema de Ptolomeu afirma que 

“em todo quadrilátero convexo inscritível a soma 
dos produtos das medidas dos lados opostos é 
igual ao produto das medidas das diagonais”. Use 
esse teorema para mostrar que: se 𝑑 e ℓ 
representam, respectivamente, as medidas da 
diagonal e do lado de um pentágono regular, então 
𝑑

ℓ
=

1+√5

2
. 

 

18. (FMTM 2013) Na figura, AB é o lado do polígono 
regular inscrito na circunferência de centro O e raio 
r. 

 
Sabendo que o ângulo 𝛼 mede 45° e que o 

comprimento da circunferência é igual a 6𝜋, o 

perímetro desse polígono é igual a 

a) 18√2 

b) 9√3 

c) 12√2 

d) 18√3 

e) 9√2 
 
19. (UEPG 2009) Considere três polígonos regulares 

A, B e C tais que os números que expressam a 

quantidade de lados de cada um deles constituam 
uma progressão aritmética. Considerando que a 
soma desses três números é igual a 24 e que a 
soma dos ângulos internos do polígono A, que tem 
o maior número de lados, é 1620°, assinale o que 

for correto. 
01) Cada ângulo externo do polígono C mede 108°. 
02) Cada ângulo externo do polígono B mede 45°. 

04) O polígono A tem 20 diagonais. 

08) O polígono C é um pentágono. 
16) Cada ângulo interno do polígono A mede mais 
que 150°. 

 
20. (AFA 1998) O pentágono ABCDE está inscrito em 

uma circunferência de centro O. Se o ângulo 𝐴�̂�𝐵 

mede 40°, então, a soma dos ângulos 𝐵�̂�𝐷 e 𝐴�̂�𝐷, 

em graus, é 

a) 144 
b) 180 
c) 200 
d) 214 
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3 

GABARITO 

 

01. 2cm; 4√3 cm; 2 cm; 4 cm 

02. 2√2 

03. 4√6/9 

04. √6/3 

05. 𝑅√2 − √2; 𝑅√2 + √2/2 

06. A 

07. D 

08. B 

09. B 

10. D 

11. E 

12. B 

13. CEECE 

14. A 

15. CECCC 

16. 36° 

17. Demonstração 

18. C 

19. ECECE 

20. C 


