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MATEMÁTICA 

 

Atividades 

 
 
1) Indique quantos ângulos retos há em cada figura e marque-os com o sinal correspondente. 

 

 

 

 

2) Pinte os globos de acordo com o ângulo.  

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ÂNGULO RETO – VERMELHO 

ÂNGULO AGUDO – AZUL 

ÂNGULO OBTUSO - VERDE 
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5) Observe a imagem abaixo e complete as lacunas: 

 

                       C 

                                    

 

    A 

                                    B 

 

A) Ângulo é a região do plano situada entre duas ________________ distintas de mesma 

____________________.  

B) Os elementos desse ângulo são: um ______________ (ponto A) e dois 

_____________ (semirretas ____ e ____ ).   

 

6) Identifique quantos e quais ângulos que existem na figura. 

 

                                                      N 

                      M                                                             

                                      

                                                   P                                       O                        

 

                                                                             

                       

Resposta: _________________________________________________   
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7) Marque com um X a resposta correta. 

 

A) O ângulo reto mede:  

a) 90°  

b) 180°  

c) 270°  

d) 360°  

 

B) O ângulo que mede menos de 90° e mais de 0° é chamado de:  

a) agudo 

b) raso 

c) reto  

d) obtuso  

 

C) Duas retas que não se cruzam, ou seja, permanece sempre à mesma distância uma da outra 

são chamadas de:  

a) concorrentes  

b) paralelas  

c) perpendiculares  

d) concorrentes não perpendiculares 
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D) O ângulo formado pelo ponteiro da hora e do minuto quando o relógio marca 3h mede:  

a) 30° 

 b) 60°  

c) 90°  

d) 180°  

 

E) Um hexágono é um polígono que tem:  

a) 4 lados  

b) 5 lados  

c) 6 lados  

d) 7 lados  

 

F) O polígono que tem 4 lados, 4 ângulos e 4 vértices chama-se:  

a) triângulo 

b) quadrilátero  

c) retângulo  

d) trapézio  

 

G) Um polígono que tem 7 lados, 7 ângulos e 7 vértices chama-se:  

a) eneágono   d) octógono 

b) hexágono   c) heptágono  
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H) O ângulo de 180° é chamado de:  

a) ângulo agudo  

b) ângulo raso ou de meia volta  

c) ângulo de três voltas  

d) ângulo obtuso  

 

I) O polígono que tem 3 lados, 3 ângulos e 3 vértices é chamado de:  

a) hexágono  

b) pentágono  

c) quadrilátero  

d) triângulo 
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EDUCAÇÃO FÍSICA 

 

Professores Aniel, Felipe e Joseane 
 

ENCAÇAPANDO BOLINHAS 
 

Materiais necessários: Superfície leve e rígida que possa ser inclinada (mesa plástica, tampa 

grande, papelão...), 8 bolinhas (do tipo que tiver em casa e que caibam dentro de um balde) e um 

balde (ou uma caixa para colocar as bolinhas). 

 A atividade de hoje contribui para o desenvolvimento da cognição, velocidade de 

reação e de deslocamento, coordenação motora, equilíbrio dinâmico (adquirido durante o 

movimento) e equilíbrio recuperado (recuperação do equilíbrio após o corpo ter estado em 

movimento). 

Viram quantas coisas uma brincadeira trabalha? Educação Física é muito importante para 

o nosso crescimento e desenvolvimento. 

Vamos lá, pessoal! Vamos nos movimentar! 

 

 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

PARA SE ORGANIZAR: 

Materiais necessários para próxima aula (27/07): 

- Uma bola 

- Fita crepe ou outro objeto para delimitar  

a área de posição do jogo no chão  

(como lenço, cadarço...) 


