
ESCOLA SECUNDÁRIA COM 2º E 3º CICLOS ANSELMO DE ANDRADE 

ANO LECTIVO 2009-2010   

MATEMÁTICA  7º ANO DE ESCOLARIDADE 

 

NOME: ___________________________________________ Nº: ____ DATA: ___/___/___ 

Triângulos e Quadriláteros – Ângulos Internos e Ângulos Externos de um triângulo 
 

Recordar Classificação de Triângulos Quanto à amplitude dos ângulos 

Triângulo acutângulo 
Os três ângulos são agudos (menores 
que 90º) 

Triângulo obtusângulo 
Um dos ângulos é obtuso (maior do que 
90º) 

Triângulo rectângulo 
Um dos ângulos é recto (90º) 

Recordar Classificação de Triângulos Quanto ao comprimento dos lados 

Triângulo escaleno 
Os três lados têm comprimentos 
diferentes 

Triângulo isósceles 
Dois lados têm o mesmo comprimento 

Triângulo equilátero 
Os três lados têm o mesmo 
comprimento 

Ângulos internos de um triângulo 

Em qualquer triângulo, a soma das amplitudes dos ângulos internos é 180º 
 

(1) Completa os quadros: 

Comprimento em cm 

Lados do Triângulo Perímetro 

Classificação 
do triângulo 
quanto aos 

lados 
30  50 115  

40 40  140  

26  26 92  

43  43 129  
 

Amplitude dos ângulos 
internos de um 

triângulo 

Classificação do 
triângulo quanto 
à amplitude dos 

ângulos 
45º 45º   

 86º 19º  

37,5º 52,5º   

60º  60º  
 

(2) Constrói triângulos, sabendo que: 

 (2.1) Os lados medem 3 cm, 4 cm e 5 cm; 

 (2.2) Dois lados e o ângulo por eles formado medem respectivamente 3 cm, 4 cm e 70º; 

(2.3) Um lado e os dois ângulos nos seus extremos medem, respectivamente 8 cm, 45º e 45º. 
 

(3) Classifica cada um dos triângulos da questão anterior: 

(3.1) Quanto aos lados;   (3.2) Quanto aos ângulos. 
 

 

(4) Diz, justificando, se é possível construir um triângulo com as medidas apresentadas em cada um dos 

seguintes casos: 

(4.1) 12 cm, 8 cm e 3cm;   (4.2) 1 dm, 8 cm e 5 cm;  

 (4.3) 17 cm, 10 cm e 20 cm;   (4.4) 10 cm, 2 cm e 12,5 cm;   
  

Desigualdade Triangular 
Desigualdade Triangular: só é possível construir um triângulo quando o comprimento de qualquer lado é menor 
que a soma do comprimento dos outros dois lados. 
Recorda 

Num triângulo a lados iguais opõem-se ângulos iguais e a ângulos iguais opõem-se lados iguais. 

Num triângulo qualquer, ao lado maior opõe-se o maior ângulo e ao maior ângulo opõe-se o maior lado. 

Num triângulo qualquer, ao lado menor opõe-se o menor ângulo e ao menor ângulo opõe-se o menor lado. 



(5) A figura ao lado representa dois ângulos AOB e BOC. 

(5.1) Como se denominam os ângulos AOB e BOC, quanto à 

soma das suas amplitudes? 

(5.2) Tendo em consideração os dados da figura, qual é a 

amplitude do ângulo AOB? 

(5.3) Desenha, na figura, um ângulo DOC, suplementar ao 

ângulo BOC, e determina a amplitude do ângulo DOC. 
 

(6) Na figura, as rectas r e s são paralelas. 

(6.1) Indica dois ângulos suplementares. 

(6.2) Indica dois ângulos verticalmente opostos. 

(6.3) Determina, justificando, as amplitudes dos ângulos ABC e 

ACB. 

(6.4) Justifica que o triângulo [ABC] é equiângulo (tem os 

ângulos internos geometricamente iguais). 
 

(7) Na figura encontram-se assinalados os ângulos externos e os ângulos 

internos de um triângulo. 

(7.1) Os ângulos internos estão assinalados com as letras ___, ___ e 

___. 

(7.2) Os ângulos externos estão assinalados com as letras ___, ___ e 

___. 

(7.3) A soma das amplitudes dos ângulos  internos de um triângulo 

é igual a ______.  Assim, d + e + f = ______. 

(7.4) Cada um dos ângulos externos do triângulo tem um ângulo interno adjacente e dois 

ângulos internos não adjacentes. 

 (7.4.1) O ângulo interno adjacente ao ângulo externo a é o ângulo ____. 

 (7.4.2) Os ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo a são os  ângulos ____ e ____. 

(7.4.3.) Os ângulos internos não adjacentes ao ângulo externo b são os ângulos ____ e ____. 

 (7.4.4) O ângulo interno adjacente ao ângulo externo c é o ângulo ____. 

 

(8) Observa a figura e determina a amplitude do 

ângulo externo do triângulo, representada pela 

letra x. 

(9) Qual é a amplitude y do ângulo externo do 

triângulo, assinalado na figura? 

 

 

 

 

 

 

(10) Na figura da direita está representado um triângulo, no qual 

estão assinalados alguns ângulos. 

(10.1) Indica o ângulo interno adjacente ao ângulo 

 externo c. _____ 



(10.2) Quais são os ângulos internos não adjacentes ao 

ângulo externo c? _____ 

(10.3) Determina as amplitudes dos ângulos representados 

pelas letras, a, b, c e d. 
 

CRITÉRIOS DE CONGRUÊNCIA DE TRIÂNGULOS 

 

(11) Constrói um triângulo a partir de três segmentos de recta à tua escolha. Depois disso procura 

construir um triângulo diferente do inicial usando segmentos de recta com os mesmos comprimentos 

dos anteriores. Será que dois triângulos com os três lados congruentes são sempre congruentes? 
 

(12) Constrói um triângulo com três ângulos à tua escolha. Depois disso tenta construir um triângulo 

diferente do inicial usando ângulos com as mesmas amplitudes dos anteriores. Será que dois triângulos 

com os três ângulos congruentes são sempre congruentes? 
 

(13) Constrói um triângulo a partir de dois segmentos de recta e de um ângulo que eles formam, à tua 

escolha, por exemplo AB e AC. Depois disso tenta construir um triângulo diferente do inicial usando as 

medidas anteriores. Nota que o ângulo em causa é formado pelos segmentos de recta que escolheste. 

Dois lados de um triângulo e um ângulo formado por eles são congruentes aos elementos 

correspondentes de outro triângulo. Nestas condições os triângulos são sempre congruentes? 
 

(14) Constrói um triângulo a partir de um segmento de recta AC à tua escolha e de dois ângulos que 

têm esse segmento como lado comum. Depois disso, tenta construir um triângulo diferente do inicial 

usando as mesmas medidas. Dois ângulos de um triângulo que têm um lado comum são congruentes com 

os elementos correspondentes de outro triângulo. Nestas condições os triângulos são sempre 

congruentes? 
 

Critérios de Congruência de Triângulos 

Critério LLL 
(Lado-Lado-Lado) 
Dois triângulos são congruentes 
quando possuem os três lados 
respectivamente congruentes. 

Critério LAL 
(Lado-Ângulo-Lado) 
Dois triângulos são congruentes 
quando possuem dois lados e o ângulo 
entre eles, respectivamente 
congruentes. 

Critério ALA 
(Ângulo-Lado-Ângulo) 
Dois triângulos são congruentes 
quando possuem dois ângulos e o lado 
entre eles, respectivamente 
congruentes. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

BOM TRABALHO! 
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