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DISCIPLINA : MATEMÁTICA 
SEMANA 4 – 22 A 26/03/2021 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ___ 

PROFESSOR(A):  ROSANGELA BRUNETTI CARGA HORÁRIA SEMANAL: 7 

ENVIAR PARA:  Classroom DATA DE ENTREGA:  26/03/2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  Construções geométricas: ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e 
polígonos regulares. 

HABILIDADE(S):  (EF08MA15) Construir, utilizando instrumentos de desenho ou softwares de 
geometria dinâmica, mediatriz, bissetriz, ângulos de 90°, 60°, 45° e 30° e polígonos. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS: Material em PDF e vídeos. 

ORIENTAÇÕES:  Assistir os vídeos abaixo, ler o texto,  copiar os exercícios no caderno e resolvê-los. 
Enviar cópia no classroom. 
Sugestão de vídeo: 
https://www.youtube.com/watch?v=AYD1Hu-eV7w 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=MGKDO7L8J84 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=UOIRG1XKRAO 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=AFPP32LWBRS 
HTTPS://WWW.YOUTUBE.COM/WATCH?V=KC16VZTQF_M 
 
ATENDIMENTO ON-LINE: 2ª, 3ª, 5ª E 6ª - 13H AS 15H 

 

ÂNGULOS 

Ângulo é toda região do plano, determinado por duas semirretas (lados do ângulo) de 
mesma origem (vértice do ângulo) que dividem o plano em duas regiões: uma convexa e 
outra não convexa. 

Essas duas semirretas determinam dois ângulos, um em cada região. 

Na figura a seguir, destacamos os seguintes elementos: 

• O ponto O, origem das semirretas, denominado vértice do ângulo. 

• As semirretas OA e OB denominadas lados do ângulo. 

 

 
 

https://www.youtube.com/watch?v=AYD1Hu-eV7w
https://www.youtube.com/watch?v=MGKDo7L8j84
https://www.youtube.com/watch?v=UoiRG1XKRAo
https://www.youtube.com/watch?v=aFpP32LWbRs
https://www.youtube.com/watch?v=KC16VzTqF_M


 

 
 

Para identificar esse ângulo, utilizamos a notação AÔB. 

2. Como medir um ângulo 

Para a realização de um desenho ou para a medição de um ângulo, utilizamos 
o compasso e o transferidor.  

Como o ângulo corresponde à região que está entre duas semirretas, para realizar a medida 
em um transferidor, posicionamos uma das semirretas apontando para 0º e observamos o 
grau para o qual a outra semirreta está apontada. 

 

 

3. Classificação de ângulos: ângulo raso, ângulo inteiro, reto e obtuso 
 
Ângulo raso: 
Med  (AÔB) = 180º 

Ângulo inteiro:  
Med  (AÔB) = 360º 

 

 

 

 

 

 Ângulo reto:  
 Med(AÔB) = 90º 

Ângulo agudo:  
0º < Med(AÔB) < 90º  

Ângulo obtuso:  
90º < Med(AÔB) < 180º  

  
 

                                                   

 

4 - Ângulos congruentes 

Dois ângulos são chamados de congruentes quando possuem a mesma medida. Esse 
conceito é muito confundido com a ideia de igualdade. Para que os ângulos sejam 
congruentes, eles não precisam ser necessariamente iguais, mas precisam ter a mesma 
medida. 

     

Os ângulos AÔB e DÊF são congruentes. 



 

 
 

5. Ângulos consecutivos e ângulos adjacentes 

Dois ângulos são consecutivos quando possuem o mesmo vértice e um de seus lados em 
comum. O conceito de ângulo adjacente, muitas vezes, confunde-se com o de ângulo 
consecutivo, porém possuem uma diferença sutil – a começar pelo fato de que ângulos 
adjacentes são casos particulares de ângulos consecutivos. 

Dois ângulos consecutivos são adjacentes quando eles possuem somente o lado e o vértice 
em comum, mas nenhuma região pode pertencer aos dois ao mesmo tempo. 

       Ângulos consecutivos 

Na representação acima, podemos encontrar ângulos consecutivos e ângulos adjacentes.  

Os ângulos EÂG e EÂF são consecutivos, pois possuem em comum o lado EA e o vértice 
A. Perceba que, nesse caso, o ângulo EÂF está contido no ângulo maior EÂG, o que faz 
com que eles não sejam adjacentes. 

Os ângulos EÂF e FÂG também são consecutivos, pois possuem o lado FA em comum e 
também o vértice A, porém, nesse caso, eles possuem somente isso em comum, o que faz 
com que eles sejam consecutivos e adjacentes. 

6. Bissetriz de um ângulo 

Definimos como bissetriz de um ângulo a semirreta que divide o ângulo em duas partes 
congruentes, ou seja, de mesma medida. 

             EÂF e GÂF são congruentes. 

A bissetriz AF divide o ângulo maior EÂG em dois ângulos congruentes. O ângulo EÂF é 
congruente ao ângulo FÂG. 

7 - Ângulos complementares 

 

 



 

 
 

8 - Ângulos suplementares 

 

 

 

9. Ângulos opostos pele vértice 

Considerando duas retas concorrentes, ou seja, que se cruzam, teremos quatro ângulos 
entre elas. Quando comparamos dois ângulos que estão em lados opostos de um mesmo 
vértice, eles terão a mesma medida. 

Observe os pares de ângulos opostos pelo vértice: 

 
Podemos verificar com o uso do transferidor que: 

med(AÔB) = med(CÔD) = 130° 

med(AÔC) = med(BÔD) = 50° 

 

 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ___ 

Exercícios 
SEMANA 4 – 22 A 26/03/2021 

 
1. Observe os pares de ângulos suplementares destacados na figura e determine as 
medidas x e y indicadas. 

 



 

 
 

2. (prova Brasil) Os 2 ângulos formados pelos ponteiros do relógio às 8 horas medem: 

 

 

3. A medida de um ângulo é igual à medida do seu complemento, aumentada de 70º. Qual é 
a medida desse ângulo? 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

8. Observe a figura e responda. 

a) Qual é o valor de x? 

b) Qual é a medida do ângulo AÔB? 

c) Qual é a medida do ângulo BÔC? 

 

 

     

 

       

 

    

 

 

 

 



 

 
 

E.M. Professor Sebastião Vayego de Carvalho 
Av. Ver. Rubens Mazieiro, 100 – Ouro Fino Paulista – CEP: 09442-700 

Fone: (11) 4822-3137 / 4827-0948 
E-mail: emvayego@hotmail.com 

 
DISCIPLINA INGLÊS 

SEMANA  4    DE  22 A 26.03.2021 
 

NOME: Nº: SÉRIE: 8º ANOS 

PROFESSOR(A):  PENHA CARGA HORÁRIA SEMANAL: 2H 

ENVIAR PARA: GOOGLE CLASSROOM DATA DE ENTREGA:  01.04.2021 

OBJETOS DE CONHECIMENTO/CONTEÚDO:  FALAR SOBRE MODA - FASHION 

HABILIDADE(S):  EF08LI08  ANALISAR, CRITICAMENTE O CONTEÚDO DE TEXTOS, COMPARANDO DIFERENTES PERSPECTIVAS 

APRESENTADAS SOBRE UM MESMO ASSUNTO. 

ESTRATÉGIAS E RECURSOS:  GOOGLE CLASSROOM,   CADERNO  E INTERNET. 

ORIENTAÇÕES: 
COPIAR E DEIXAR TUDO NO CADERNO. 
CONFERIR  3 VEZES , O QUE  COPIOU. 
ENVIAR PARA O CLASSROOM , APENAS 1 FOTO DAS RESPOSTAS DAS QUESTÕES, COM O NOME COMPLETO  E NÚMERO DA SEMANA 

(4). 
DÚVIDAS, CHAMAR NO WHATS. 
 
HORÁRIO DE ATENDIMENTO:  

 QUARTAS-FEIRAS DAS 7:00 às 9:30h 

 QUINTAS-FEIRAS DAS 13:00 às 15:30h 

Questions 

1) Do you consider yourself a fashionable person ? Você se considera uma pessoa da moda ? 
Justifique a sua resposta ( em português ). 

2) What is  São Paulo fashion week ? 

3) What is fashion ? 

4) Com base nas perguntas acima, cite o nome de uma celebridade americana, que representa 
o mundo fashion. 

5) Quais roupas e acessórios estão na  moda  ?  



 

 

 

 

 

 

 


