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                                                                 FRENTE C - GEOMETRIA 

    Sobre as propriedades dos quadriláteros, responda com verdadeiro ou falso as proposições abaixo. No 

entanto, quando falsa justifique sua resposta. 

1 - A soma dos ângulos internos de um quadrilátero é igual a 180°. 

2 –  Em um paralelogramo, as diagonais são congruentes. 

3 – Em um paralelogramo, lados opostos são paralelos e congruentes. 

4– Todo losango tem as diagonais com comprimentos iguais. 

5- Em um quadrado, as diagonais são perpendiculares e não congruentes. 

6 - Em um quadrado, todos os lados são iguais e seus ângulos podem ser retos ou não. 

7– Todo quadrilátero é paralelogramo. 

8– Todo quadrilátero que possui lados opostos congruentes é paralelogramo. 

9– Um quadrilátero que tem as diagonais com comprimentos iguais é um retângulo. 

10– As diagonais de um paralelogramo cortam-se mutuamente ao meio. 

11– Determine o valor de X e Y no quadrilátero. 

 

12– No paralelogramo abaixo, determine as medidas de x e y. 

 

13– No retângulo abaixo, determine as medidas de x e y indicadas: 



 

 

 

14–  As medidas dos ângulos internos de um quadrilátero são: x + 17° ; x + 37° ; x + 45° e x + 13°. 

Determine as medidas desses ângulos. 

15– Determine os valores de “a” e “b” abaixo. 

 

16–  Determine o valor de X no quadrilátero. 

 

                                                                  FRENTE C - ÁLGEBRA 

Indique o número inteiro com sinal que representa 
 1 – O saldo obtido por um crédito de 20 e um débito de 30. 

2 – O saldo obtido por um débito de 50 e um crédito de 90 e um débito de 60. 

3– O saldo de gols de um time que marcou 23 gols e sofreu 30. 

4– A temperatura final no congelador quando ela sai de −5 °C e aumenta 8 °C.  

5- Carolina pegou o elevador no 3º subsolo (– 3) e desceu no 5º andar (+5). Quantos andares percorreu?  

6 – Escreva os números inteiros: Compreendidos entre −4 e 2. 

7 – Escreva os números inteiros: Compreendidos entre −2 e 4. 

8– Escreva os números inteiros: Compreendidos entre −3 e 3. 

 

 

 


