
 
 

 

 

Olá estudantes! 

Esta semana vamos aprender na Aula Paraná de Matemática sobre Ângulos e Expressões. Para ajudar em seus 

estudos, você está recebendo o resumo dos conteúdos. Relembrando que teremos cinco aulas e vamos tratar sobre: 

AULA:  21 Ângulos e triângulos – parte 1 

AULA: 22 Ângulos e triângulos – parte 2 

AULA: 23 Ângulos e triângulos – parte 3 

AULA: 24 Propriedades dos triângulos. Expressões e cálculos algébricos – parte 1                                                     

AULA: 25 Expressões e cálculos algébricos – parte 2 

 

AULA 21 – ÂNGULOS E TRIÂNGULOS – parte 1 

Você sabia que os triângulos possuem algumas informações importantes, entre elas podemos destacar: 
 

•       Condição de existência de um triângulo: a soma dos ângulos internos de um triângulo é igual a 
180º. 
 

• Mediatriz de um triângulo: as mediatrizes de um triângulo são retas perpendiculares traçadas 

passando pelo ponto médio de cada um dos seus lados. Desta forma, um triângulo possui 3 mediatrizes. 

Veja a figura a seguir 

 

✓ Bissetriz de um triângulo: é o segmento de reta que divide em duas partes iguais o ângulo 
interno de um triângulo.   

O desenho a seguir mostra o que é uma bissetriz 

 

✓ Ângulo complementar: Ângulos complementares são aqueles cuja soma resulta em 90°. 
Veja a figura a seguir explica a definição de um ângulo complementar: 
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✓ Ângulo suplementar: são dois ângulos que, somados, são iguais a 180º, assim, um é o 
suplemento do outro.  

O desenho a seguir explica o que é um ângulo suplementar: 

                       
 

 
✓ Figuras planas congruentes: duas figuras planas são congruentes se quando sobrepostas 
coincidem ponto a ponto. 

A figura a seguir mostra como são figuras planas congruentes: 
 

 

 
Agora é com você, teste seus conhecimentos! 

 
1) Observe o desenho dos triângulos, podemos dizer que é um tipo de congruência LLL? 
a) a) Sim (       ) 
b) Não (       ) 
 
2) Sabendo que são triângulos congruentes determine o valor de x na figura a seguir:  
Onde, A= 2X, E = X e X =? 



 

 
 

AULA 22 – ÂNGULOS E TRIÂNGULOS – parte 2 

Precisamos relembrar as informações importantes sobre triângulos sobre (ângulos e lados), são elas: 

 

Quando três lados de um triângulo forem congruentes a três lados de outro triângulo, então os dois 
triângulos são congruentes, caso LLL. 

 

Quando dois triângulos possuem dois lados congruentes e o ângulo correspondido entre esses lados 

correspondentes congruentes, então os dois triângulos são congruentes, caso LAL. 

 

Quando dois triângulos possuem um ângulo, um lado e um ângulo congruentes, então esses triângulos 

são congruentes. A ordem das medidas aqui também conta. Não basta que os triângulos possuam dois 

ângulos e um lado iguais, é necessário que esse lado esteja entre os dois ângulos. 

 

Quando dois triângulos possuem um lado, um ângulo adjacente e um ângulo oposto a esse lado 
congruente, então esses dois triângulos são congruentes. Por exemplo, se o segundo ângulo observado 
não for oposto ao lado observado, então não existem garantias de que os dois triângulos sejam 
congruentes. 

Agora vamos testar seus conhecimentos, você consegue! 

1) Se dois triângulos tiverem dois lados congruentes e o ângulo compreendido entre esses lados 
congruentes, então eles serão congruentes, pertencendo ao caso LAL.  

a) Sim (       ) 
b) Não (       ) 

 
2) Sabendo que a soma dos ângulos internos de um triangulo é igual a 180°, o valor de x no desenho é? 

 



 

 
 
 
a) 18º (       ) 
b) 180º (       ) 
 
3)Podemos classificar os triângulos quanto aos lados e quanto aos ângulos? 
a) Sim (       ) 
b) Não (       ) 
 
4)Conforme o desenho o ângulo â tem uma bissetriz que passa por ele, qual o valor que ficará se ele mede 
4°?  

 
a) Sim (       ) 
b) Não (       ) 
 

AULA 23 – ÂNGULOS E TRIÂNGULOS – parte 3 

Você já estudou até aqui vários assuntos sobre triângulos, quanto a ângulos e lados, com tudo que você 
já sabe poderá responder com segurança as questões a seguir: 

✓ Mediatriz: A mediatriz é uma reta que divide o lado oposto ao ângulo em dois segmentos de reta 
congruentes: 

a) Sim (       ) 
b) Não (       )  
 

✓ Bissetriz: podemos definir a bissetriz de um ângulo como sendo uma semirreta que parte do 
vértice do ângulo e o divide em dois ângulos de mesma medida: 

a) Sim (       ) 
b) Não (       ) 
 
 
Na figura abaixo as retas paralelas r e  são cortadas pelas transversais t e v  .É correto afirmar que a 

soma dos ângulos  e vale: 

 
a) 180º (    ) 
b) 90º (    ) 

 



 

 
 

 

AULA 24 – PROPRIEDADES DOS TRIÂNGULOS, EXPRESSÕES E CÁLCULOS 

Você lembra de que em um triângulo qualquer temos: 

• O lado com medida diferente é chamado base; 
• Os ângulos adjacentes à base são chamados ângulos da base; 
• O ângulo oposto a base é chamado ângulo do vértice. 

 
Vamos rever algumas das propriedades sobre os triângulos, elas serão muito importantes para seu 

estudo sobre os triângulos isósceles e para os triângulos equiláteros, por isso: 

 
PROPRIEDADES DOS TRIÂNGULOS ISÓSCELES 

1ª Propriedade: em todo triângulo isósceles, a mediana, a altura relativa à base e a bissetriz do ângulo do 
vértice coincidem. Seja o ΔABC isósceles, com AB ≅ AC, e a mediana AM relativa à base BC. Queremos 
demonstrar que AM é também a altura relativa à base BC e a bissetriz do ângulo A. 
 

 
 
2ª Propriedade: Em todo triângulo isósceles os ângulos da base são congruentes. O triângulo ABC é um 
triângulo isóscele com AB congruente a AC e AM é a mediana relativa ao lado BC. 

 

PROPRIEDADE DOS TRIÂNGULOS EQUILÁTEROS 

 

 
 

AULA 25 – EXPRESSÕES E CÁLCULOS ALGÉBRICOS – parte 2 

A diferença entre expressão numérica (possui somente números) e uma expressão algébrica (possui 
letra e números). 



 

 
 

 

LISTA DE EXERCÍCIOS 

AULA 21 – ÂNGULOS E TRIÂNGULOS – parte 1 

 
1) O valor de x na figura é igual a 100º. 

 

a) Sim 
b) Não 
 
2) O valor do ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos dois ângulos adjacentes, então, o valor 
do ângulo externo de x na figura do exercício 1 é de 60º? 
 
a) Sim 
b) Não 
 

AULA 22 – ÂNGULOS E TRIÂNGULOS – parte 2 

Nesta aula relembramos informações importantes sobre triângulos, consulte na folha do resumo da aula 
nº 22 os casos de congruência: LLL,  LAL, ALA, LAA0  e responda as questões a seguir: 

1)Posso dizer que LLL é um caso de congruência entre dois triângulos? 
 
a) Sim 
b) Não 
 
2) No triangulo a seguir determine o valor de x é de 30º? 
 

 
a) Não 
b) Sim 
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AULA 23 – ÂNGULOS E TRIÂNGULOS – parte 3 

1)Quais os casos de congruência abaixo estão corretos? 
a) LLL, LAL, ALA, LAAo 
b) LLA, AAL, LAA, oLL 
 
2) Em um triângulo isósceles ABC, em que AB ≅ AC, o ângulo A mede o dobro da soma dos outros dois 
ângulos. Então, a medida do ângulo A é: 
a) 90º 
b) 30º 
c) 60º 
d) 120º 
 

AULA 24 – PROPRIEDADES DOS TRIÂNGULOS. EXPRESSÕES E CÁLCULOS ALGÉBRICOS –parte 1 

Para você responder os exercícios desta aula, você deverá saber a propriedades dos triângulos isósceles 
e equiláteros, esta explicação está na aula de nº 24, da 5ª semana de estudos, leia com atenção e daí 

responda os exercícios referentes a estes conteúdos, você consegue! 

1) Quais os casos de congruência abaixo estão corretos? 
a) LLL, LAL, ALA, LAAo 
b) LLA, AAL, LAA, oLL 
 
2) Em um triângulo isósceles ABC, em que AB ≅ AC, o ângulo A mede o dobro da soma dos outros dois 
ângulos. Então, a medida do ângulo A é: 
a) 90º 
b) 30º 
c) 60º 
d) 120º 
 

AULA 25 – EXPRESSÕES E CÁLCULOS ALGÉBRICOS – parte 2 
A diferença entre expressão numérica (possui somente números) e uma expressão algébrica (possui 

letra e números). 

1) O triplo de um número inteiro x, pode ser representado por: 
a) 2x 
b) x² 
c) 3x 
d) x³  
 
2) A metade de um número real m, pode ser representado de qual forma? 
a) 2 m 
b) ½ m 
c) m2 

 

 


