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ATIVIDADES DE MATEMÁTICA
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Rotina do dia.

Registrar o cabeçalho e as atividades em seu caderno.
Correções das atividades referente a aula do dia anterior.
Matemática: Polígonos.

1º Registrar o cabeçalho do dia e as atividades
(seguindo o exemplo que já consta em seu caderno).

2° Acompanhar no grupo do whatsapp as correções das atividades
referente a aula do dia anterior.

3° Polígonos

Formas geométricas são os formatos das coisas que observamos e são
constituídas por um conjunto de pontos.

Podemos classificar as formas geométricas em: planas e não planas.

Polígonos
São figuras planas fechadas delimitadas por segmentos de reta que são os lados do
polígono.
Os polígonos recebem nomes conforme o número de lados que apresentam.



Assim, temos:

 Triângulo - 3 lados
Os triângulos são figuras geométricas formadas por três segmentos de reta que se
encontram nas extremidades. Assim, são polígonos com três lados e três vértices.
Quadrilátero( Quadrado) - 4 lados
Quadriláteros são figuras geométricas planas, poligonais e formadas por quatro
lados. São figuras definidas em um plano formado por segmentos de reta que se
encontram em suas extremidades, por isso, são figuras fechadas.
Pentágono - 5 lados
Pentágono é um polígono regular formado por 5 lados com a mesma medida.
Hexágono - 6 lados
Hexágono é uma figura plana. Se ele for regular, esses lados deverão ser todos iguais
(mesma medida), portanto, hexágono regular é uma figura plana que possui 6 lados
com a mesma medida.
Heptágono - 7 lados
O heptágono é um polígono com 7 lados e 7 vértices.
Octógono - 8 lados 
Um polígono com oito lados, um octógono regular tem todos os lados de mesmo
tamanho e a mesma medida.
Eneágono - 9 lados
Como seu próprio nome indica, esta figura geométrica tem nove lados e nove
vértices. 
Decágono -10 lados
Indica que esta figura possui dez lados iguais. Este polígono tem também dez vértices

Não polígonos
São formas geométricas não delimitadas totalmente por segmentos de retas. Podem
ser abertas ou fechadas.
Exemplos

https://www.todamateria.com.br/classificacao-dos-triangulos/
https://brasilescola.uol.com.br/matematica/classificacao-dos-poligonos.htm
https://www.todamateria.com.br/segmento-de-reta/


4° NUMERE A SEGUNDA COLUNA DE ACORDO COM A PRIMEIRA.

5° LEIA COM ATENÇÃO E INDIQUE A RESPOSTA CORRETA.

6° COMPLETE A TABELA DOS POLÍGONOS.


