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Quadriláteros  

1- Trapézios. 
Definição: Trapézios são quadriláteros que possuem pelo 
menos dois lados paralelos. 

 
IMPORTANTE: 
Os ângulos consecutivos de um trapézio são 
suplementares(somam 180º):  

ˆˆ ˆ ˆA B C D 180      
 
Base Média. 

a) Definição: 
A Base média é o segmento de reta que une os pontos 
médios dos lados não oblíquos. 
. 
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Mediana de Euller. 

a) Definição: 
A Mediana de Euller é o segmento de reta que une os 
pontos médios das diagonais do trapézio. 
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2-Paralelogramos. 
Paralelogramos são quadriláteros que possuem lados 
opostos paralelos. 

  
 
Relações importantes  

I-Se o quadrilátero ABCD é paralelogramo temos que : 
ˆˆ ˆ ˆA C e B D    

 

 

 

 
 
II-Se o quadrilátero ABCD é paralelogramo então 
AB CD e AD BC   
 

 

 

 
 
 
III-Se o quadrilátero ABCD é paralelogramo   as 
diagonais se interceptam em seu ponto médio. 
  

 

 

 

 
 
IV-Se o quadrilátero ABCD é paralelogramo então dois 
lados opostos são paralelos e congruentes. 
 

 

 

 
3-Retângulos. 
Definição: 

Retângulos são os quadriláteros equiângulos e seus lados 
são iguais 2 a 2. 

A B

CD

 
Relações importantes  

I- Se o quadrilátero ABCD é retângulo então todos os 
ângulos internos medem 90°. 
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II- Se o quadrilátero ABCD é retângulo então as 
diagonais são congruentes e interceptam em seu ponto 
médio. 
III- Todo retângulo é circunscritível (ele está dentro da 
circunferência). 

 
5-Losangos. 
Definição: 

Losangos são quadriláteros equiláteros mas não 
necessariamente equiângulos: 

A

B

C

D

 
 

Relações importantes  

I- Se o quadrilátero ABCD é losango então as diagonais 
são bissetrizes internas. 
II- Se o quadrilátero ABCD é losango então as diagonais 
são perpendiculares e concorrem em seu ponto médio. 
II- Se o quadrilátero ABCD é losango então seus ângulos 
opostos são iguais  
III-Todo losango é inscritível. 
 

 
F) Quadrados. 
Definição: 

Quadrados são quadriláteros eqüiláteros e eqüiângulos. 

 
Relações importantes  

Os quadrados reúnem todas as propriedades dos 
retângulos e dos losangos. 
 
Exercícios : 

1- Os ângulos internos de um quadrilátero medem 3x – 45, 2x + 10, 
2x + 15  e x + 20 graus. O menor ângulo mede: 

a)90º b)65º c) 45º   d) 105º   e) 80º 

 

2- Considere as seguintes proposições. 
I. Todo quadrado é um losango. 
II. Todo quadrado é um retângulo. 
III. Todo retângulo é um paralelogramo. 
IV. Todo triângulo equilátero é isósceles. 
Pode-se afirmar que: 
a) só uma é verdadeira. 
b) todas são verdadeiras. 
c) só uma é falsa. 
d) duas são verdadeiras e duas são falsas. 
e) todas são falsas. 
 
3- Num quadrilátero convexo ABCD os ângulos inter-nos são 
expressos por: A = 2x + 10°, B = 7x – 10°, 
C = x + 30°, D = 8x – 30°. 
Assinale a afirmativa errada. 
a) ABCD é um losango. 
b) ABCD é um paralelogramo. 
c) ABCD não é um trapézio. 
d) ABCD não pode ser um quadrado. 
e) ABCD não é um retângulo. 
 
4- Assinale a alternativa incorreta: 
a) Em todo paralelogramo não retângulo, a diagonal oposta 
aos ângulos agudos é menor do que a outra. 
b) É reto o ângulo formado pelas bissetrizes de dois ângulos 
consecutivos de um paralelogramo. 
c) As bissetrizes de dois ângulos opostos de um 
paralelogramo são paralelas. 
d)  Ligando-se os pontos médios dos lados de um triângulo, 
este fica decomposto em quatro triângulos congruentes. 
e) Todas as afirmativas anteriores são incorretas. 
 
5- De um retângulo de 18 cm de largura e 48 cm de 
comprimento foram retirados dois quadrados de lados iguais 
a 7 cm, como mostra a figura. 
Qual o perímetro da figura resultante? 
 

 
 
6- Sendo ABCD um paralelogramo AP é bissetriz, AB = 7cm 
e PC = 3 cm, determine o perímetro do paralelogramo. 



                             Turma 1° EM  /Prof: Jaime Barizon 

Educação para vida ! 

 
 
7- Em um trapézio retângulo, o menor ângulo mede 
35°.  O maior ângulo desse polígono mede: 
a) 155°  d) 142° 
b) 150°  e) 140° 
c) 145° 
 
8- A diagonal menor de um losango decompõe esse 
losango em dois triângulos congruentes. Se cada 
ângulo obtuso do losango mede 130°, quais são as 
medidas dos três  ângulos de cada um dos triângulos 
considerados? 
 
9- A diferença entre as medidas de dois ângulos 
internos de um paralelogramo é 36°. Calcule as 
medidas dos ângulos internos desse paralelogramo. 
 
10-Em um paralelogramo as medidas de dois ângulos 
internos consecutivos estão na razão 1 : 3. O ângulo 
menor desse paralelogramo mede: 
a) 45°  d) 60° 
b) 50°  e) 65° 
c) 55° 
 
11- Num trapézio isósceles de bases diferentes, uma 
diagonal é também bissetriz de um ângulo adjacente 
à base maior. Isso significa que: 
a) a base menor tem medida igual à dos lados 
oblíquos. 
b) os ângulos adjacentes à base menor não são 
congruentes. 
c) a base maior tem medida igual à dos lados 
oblíquos. 
d) as duas diagonais se interceptam no seu ponto 
médio. 
e) as diagonais se interceptam, formando ângulo reto. 
 
12- Num trapézio isósceles ABCD, AB = BC = CD. 
Sendo 72° a medida do ângulo agudo formado pelas  
diagonais AC e BD, determine as medidas dos ângulos 
obtusos do trapézio. 
13-No trapézio ABCD, de bases ABe CD, da figura 
abai-xo, sabe-se que: AB = AD = BC e AC = CD. 
Calcule a medida do ângulo CAD. 

 
 
14- Na figura, ABCD é um quadrado e APD é um 
triângulo eqüilátero. A medida do ângulo α, em graus, 
é: 

 
 
15-  Seja Q um quadrilátero convexo. Então: 
a)Q é um paralelogramo   as diagonais de Q 
têm o mesmo comprimento. 
b)Q é um losango   as diagonais de Q são 
perpendiculares. 
c)Q pe um trapézio   as diagonais de Q têm 
o mesmo comprimento. 
d)Q é um paralelogramo   as diagonais de Q 
cortam-se ao meio. 
e)Q é um quadrado   as diagonais de Q perpendiculares. 
 
16-A afirmativa, um quadrado foi subdividido em n 
quadrados congruentes, acarreta que: 
a) n pode ser 12. 
b) n não pode ser ímpar. 
c) n não pode ser par. 
d) n pode ser 25. 
e) n pode ser qualquer número inteiro. 
 
17- Em um triângulo, a mediana relativa à hipotenusa faz 
com ela ângulo de 40 . A diferença entre os ângulos agudos 
do triângulo é: 
a) 30  

b) 40  

c) 45  

d) 50  

e) 55  
 

18- As bases de um trapézio isósceles medem 
7 e 13. Se a altura do trapézio é 4, o seu 
perímetro é: 
a) 27    b) 25 
c) 20    d) 30   
 e) 40 
 
19-Eu não conheço o seu, mas o meu 
namorado é muito exigente. Quando ganha 
um presente, faz questão que o pacote seja 
muito bem-feito. 
No Natal, eu inventei de dar uma vara de 
pescar, ele é louco por pescaria. O problema 
foi embrulhar o presente. Para ficar bem 
bonito, usei uma caixa de papelão. Como a 
vara era grande, ela precisou ser colocada 
exatamente na diagonal do fundo da caixa. 
Qual o comprimento e a largura da caixa que 
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usei, se a vara de pescar mede exatamente 
0,50 m e um dos lados da base da caixa é 10 
cm menor do que o outro? 
a) 0,45 m e 0,35 m  b) 0,40 m e 0,30 
m 
c) 0,35 m e 0,25 m  d) 0,35 m e 0,32 
m  e) 0,55 m e 0,45 m 
 
 
20- Na figura abaixo, o valor de x  é: 
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a) 10 
b) 11 
c) 12 
d) 13 
e) 14 
 
21 Na figura abaixo, ABCD é um paralelogramo e N e M

são médios de AD e BC respectivamente. Calcule x + y 
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22  Na figura ao lado, y e x são paralelos às bases do 

trapézio. Calcule y – x. 
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23. Calcule o perímetro de um trapézio isósceles cujas 
bases medem 10 cm e 8 cm, sabendo-se  que as diagonais 
são as bissetrizes dos ângulos da base maior. 
 
24. Num trapézio ABCD de bases AB e CD , a bissetriz do 
ângulo Â encontra o lado BC no ponto médio. Calcule o 

comprimento do lado AD , sabendo que a base média do 
trapézio vale 8 cm. 
 
25. Na figura ao lado, AD  DC CB e  BD  BA   . Calcule o 
ângulo Â do trapézio ABCD. 
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Gabaritos  
1-B 
2-B 
3-C 
4-E 
5-160 cm 
6-34 cm 
7-A 
8-50°, 65° e 65° 
9-72°,72°,108° e 108° 
10-A 
11-A 
12-108° 
13-72° 
14-E 
15-D 
16-D 
17-D 
18-D 
19-B 
20-D 
21-10 
22-4 
23-34 cm 
24- 16 cm 
25- 72° 
 


