
 

ESCOLA MUNICIPAL  JOÃO MIDOLLA 

Nome do aluno: Data: 09/09 Semana: 

08/09 a 11/09 Professor: Lucilene F Santos Sena Turma: 4 ano A 

Componentes Curriculares:  

MATEMÁTICA 
Entregar: DIARIAMENTE 

 

Atividades de matemática 

09/9 quarta-feira 

1º). Registrar o cabeçalho do dia 

2º). Registrar as informações e as figuras no caderno.  

ANTES DE RETOMARMOS AS ATIVIDADES COM ÂNGULO, VAMOS ESTUDAR 
PARA RELEMBRAR UM POUCO DE FORMAS GEONÉTRICAS. 

Polígonos 
Polígonos são figuras planas fechadas formadas por lados que, por sua 

vez, são segmentos de reta e não se cruzam em nenhum ponto. 

Em outras palavras, são figuras geométricas planas formadas por lados, 
que, por sua vez, são segmentos de reta. 

Elementos do polígono  
1 – Lados: cada segmento de reta que forma o polígono é um de seus 

lados. 
2 – Vértices: São os pontos de encontro entre os lados de um polígono. 
3 – Ângulos internos: São os ângulos entre dois lados consecutivos no 

interior do polígono. 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos.htm


Um exemplo de cada um dos elementos de um polígono 
 
 
 
 
 

São exemplos de polígonos as seguintes figuras: 

 
 
 

As figuras a seguir, no entanto, são exemplos de não polígonos: 

 
Na imagem A, a figura não é um polígono porque seus lados não são 

formados apenas por segmentos de reta.  
Também não se trata de um polígono a figura da imagem B, pois ela não 

é fechada.  
Na imagem C, os segmentos de reta se cruzam, característica que não 

faz parte dos polígonos. 
 
 

Triângulos 
Triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta 

que se encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados, três 
ângulos e três vértices. 

Um triângulo é um polígono que possui três lados e que necessariamente 
é uma figura plana cujos lados são segmentos de reta. Para ser polígono, 
esses segmentos de reta encontram-se apenas em suas extremidades, 
formando, assim, três vértices.  

Além disso, também são encontrados ângulos internos em qualquer que 
seja o triângulo. 
A figura a seguir mostra alguns exemplos de triângulos: 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/poligonos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/poligonos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/poligonos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/o-que-e-plano.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/angulos.htm


 
Os elementos do triângulo são: 

 Lados 
Os lados do triângulo são segmentos de reta que se encontram apenas em 

suas extremidades.  
 Vértices 
São os pontos de encontro entre os lados de um triângulo. Na realidade, os 

vértices são pontos de encontro entre lados de qualquer polígono. O 
triângulo possui apenas três vértices, pois tem três lados. 

 Ângulos internos 
Os ângulos internos são ângulos formados por dois lados consecutivos de 

um triângulo que ficam em seu interior.  

 
Cada um dos elementos do triângulo 

 
 

 

Quadrados 
 

O quadrado é uma figura geométrica plana formada por quatro lados e 
que, obrigatoriamente, possui as seguintes características: quatro lados 
congruentes e quatro ângulos retos. 

Quadrados são polígonos 
Por possuírem quatro lados, os quadrados são figuras 

geométricas classificadas como polígonos e, além disso, são quadriláteros. 
Sendo assim, os quadrados possuem as seguintes características: 

 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/triangulos.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/poligonos-convexos-regulares.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/paralelogramos.htm


São formados por segmentos de reta; 
 Todos os segmentos de reta são ligados apenas pelas extremidades; 

 São figuras fechadas. 

Por serem polígonos, os quadrados ainda possuem os elementos: 
 

 Lados: segmentos de reta que caracterizam o quadrado; 
 Vértices: Pontos de encontro entre dois lados; 
 Ângulos internos: os ângulos retos; 
 Diagonais: Segmentos de reta cujas extremidades são dois vértices 

de um polígono, mas que não são lados. 
 

 

 

 

 

3º   ATIVIDADES NO LIVRO DIDÁTICO NOSSO LIVRO DE MATEMÁTICA.    

Executar com atenção a leitura e as atividades no livro didático 

Páginas: 77, 78, 79 e 80 - Ler com atenção as informações referentes as 
atividades e realiza-las no próprio livro didático. 
 
Na página: 77 Ler com atenção as informações para identificar figuras planas 
que são polígonos. A atividade você realizará no próprio livro. 
Na página: 78 ATENÇÃO: Na atividade você deverá identificar figuras planas 
que são polígonos. Esta atividade você realizará no caderno. 
Nas páginas: 79 e 80 Você deverá identificar lados paralelos em polígonos. As 
atividades destas páginas você realizará no próprio livro. 
 
 
 

https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/retas.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/conhecendo-os-elementos-um-poligono.htm
https://mundoeducacao.uol.com.br/matematica/diagonais-um-poligono.htm

