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Definição de Polígono 

 Figura plana limitada por segmentos de recta, chamados lados dos polígonos onde 

cada segmento de recta, intersecta exactamente dois outros extremos; se os lados forem todos 

iguais e os ângulos internos também, o polígono diz-se regular. Exemplos de alguns polígonos: 

  

   

  

 

Exemplos de alguns não polígonos: 

 

Visto que os seus lados não 
intersectam exactamente dois 

lados de cada um.  

 

Pois não é feita de segmentos 
de recta.  

 

Pois não é uma figura fechada. 

 

Polígonos regulares: 

Triângulo Equilátero 

 

• Tem três lados iguais  
• Tem três vértices  

Quadrado 

 

• Tem quatro lados iguais  
• Tem quatro vértices  

Pentágono 

 

• Tem cinco lados iguais.  
• Tem cinco vértices.  
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Hexágono  

 

• Tem seis lados iguais 

• Tem seis vértices  

Heptágono 

 

• Tem sete lados iguais  

• Tem sete vértices 

Octógono 

 

• Tem oito lados iguais  

• Tem oito vértices 

Eneágono 

 

• Tem nove lados iguais 

• Tem nove vértices 

Decágono 

 

• Tem dez lados iguais 

• Tem dez vértices 

Undecágono  

• Tem onze lados iguais 

• Tem onze vértices 

Dodecágono 

 

• Tem doze lados iguais 

• Tem doze vértices 

... ...  ...  

Pentadecágono   

• Tem quinze lados iguais  

• Tem quinze vértices 

... ...  ...  



                Programa de Formação Contínua em Matemática para Professores do 1º ciclo – 2006/07 

 
Geometria 

 

 

Icoságono 

 

• Tem vinte lados 

• Tem vinte vértices 

 

Triângulos 

Definição 

Figura plana limitada por três segmentos de recta (a que se 
chamam lados). 

                                                                            

 Classificação de triângulos quanto aos seus lados: 

Triângulo equilátero 

 

Triângulo cujos lados têm 
todos o mesmo 
comprimento. 

Triângulo isósceles 

 

Triângulo que tem dois, e 
só dois, lados do mesmo 
comprimento. 

Triângulo escaleno 

 

Triângulo cujos três lados 
têm todos comprimentos 
diferentes entre si. 

Classificação de triângulos quanto aos seus ângulos: 

Triângulo acutângulo 

 

Triângulo cujos ângulos 
são todos agudos. 
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Triângulo rectângulo 
  

Triângulo onde um dos 
ângulos é recto. 

Triângulo obtusângulo 

            

 

Triângulo onde um dos 
ângulos é obtuso. 

 
 
 
    Algumas propriedades dos triângulos: 

  

• A soma dos três ângulos internos de um triângulo é igual a dois rectos, isto é, tem 

medida igual a 180º. (Nota: Não esquecer que tratamos aqui apenas de geometria no 

plano, noutras geometrias esta propriedade poderá não se verificar.)  

   

• O ângulo externo de um triângulo é igual à soma dos ângulos internos não adjacentes.  

   

• Num triângulo, ao maior lado opõe-se o maior ângulo e ao menor lado opõe-se o 

menor ângulo.  

   

• Num triângulo cada lado tem um comprimento menor que a soma dos comprimentos 

dos outros dois e maior que a sua diferença.  

   

• Num triângulo equilátero cada um dos ângulos internos tem de medida 60º.  

   

• Num triângulo isósceles, os ângulos opostos a lados iguais são iguais.  

   

• A igualdade entre triângulos pode ser concluída quando se verifica um dos seguintes 

casos:  

   

o Quando têm dois lados e o ângulo por eles formado respectivamente iguais.  

o Quando têm um lado e os dois ângulos adjacentes respectivamente iguais.  

o Quando têm os três lados respectivamente iguais.  
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Quadriláteros 

Definição 

Quadrilátero é um polígono de quatro lados. 

                                                                

Propriedades 

• A soma de todos os seus ângulos internos é igual a 360º. 

Os quadriláteros são classificados da seguinte forma: 

Figuras Figuras Geométricas Definições Propriedades 

Não Trapézios 

 

  

Trapézios   

     Paralelogramo 
Paralelogramo é um 

quadrilátero em que os 
lados opostos são 

paralelos. 

• A soma de dois 
ângulos consecutivos é 
de 180º 

• As diagonais cortam-se 
no ponto médio 

• Os lados opostos são 
congruentes 

• Os ângulos opostos 
são congruentes 

Quadrado 

 

Quadrado é uma figura 
plana limitada por 

quatro segmentos, de 
forma que os seus 
lados sejam todos 

iguais entre si. 

• Os ângulos deste 
quadrilátero são todos 
de 90º 

• As suas diagonais 
formam entre si 
ângulos de 90º 

• Cada diagonal forma 
um triângulo isóscele 
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Rectângulo 

 

Rectângulo é uma 
figura plana limitada 

por quatro segmentos, 
de forma  a que os 
seus lados sejam 
iguais dois a dois 

AC BD=  e 

AB CD=  

• Os lados opostos de 
um rectângulo são 
paralelos e iguais entre 
si 

• As diagonais de um 
rectângulo 
interceptam-se 
formando pares de 
ângulos opostos e 
iguais entre si 

 

Losango 

 

Losango é um 
quadrilátero com os 

lados opostos paralelos 
(paralelogramo), com 
os lados todos iguais 

entre si. 

• As suas diagonais 
são    perpendiculares 

• As suas diagonais 
são   bissectrizes dos 
ângulos 

 

Trapézio Isósceles 

 

Trapézio isósceles é 
um quadrilátero que 

tem apenas dois lados 
paralelos e de 
comprimentos 

diferentes. 

• Tem dois lados iguais 
• Tem um eixo de 

simetria 

Trapézio Rectângulo 

Trapézio rectângulo é 
um quadrilátero que 

tem apenas dois lados 
paralelos e que tem 
dois ângulos rectos 

• Tem dois ângulos 
rectos 

• Não tem eixo de 
simetria 

  

Trapézio Escaleno 

Trapézio escaleno é 
um quadrilátero que 

tem apenas dois lados 
paralelos, cujos lados 
são todos diferentes 

• Tem os lados todos 
diferentes 

• Não tem eixo de 
simetria  
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