
http://simuladosquestoes.com.br/ 
 

Simulado sobre Polígonos 
Concurso Professor de Matemática 

 
 
 
 
1 (Ano: 2017/Banca: COPEVE-UFAL) Dadas as afirmativas sobre giros de figuras planas, 
I. Se girarmos um triângulo retângulo em torno de um dos seus lados, obteremos um cone                
reto. 
II. Se girarmos um círculo em torno de um dos seus diâmetros, obteremos uma esfera. 
III. Se girarmos um retângulo em torno de um dos seus lados, obteremos um cilindro.  
verifica-se que está(ão) correta(s)  
a) I, II e III.  
b) II e III, apenas.  
c) I e III, apenas.  
d) II, apenas.  
e) I, apenas.  
 
2 (Ano: 2017/Banca: CESPE) Texto 11A3AAA 
Considere os números complexos z = 1 + 5i e w = 5 + i e suas representações geométricas                   
em um sistema de coordenadas cartesianas ortogonais xOy. Considerando-se o texto           
11A3AAA, o polígono cujos vértices são os afixos dos números complexos z, w e z + w é                  
um triângulo  
a) isósceles, e um dos seus ângulos mede mais de 90° e menos de 180°. 
b) isósceles e retângulo. 
c) escaleno e retângulo. 
d) equilátero. 
e) isósceles, e todos os seus ângulos medem menos de 90°. 
 
3 (Ano: 2017/Banca: IESES) Um eneágono tem um de seus lados com 125 cm, como todos                
os lados são iguais o seu perímetro será de:  
a) 625 cm.  
b) 750 cm.  
c) 1.500 cm.  
d) 1.125 cm.  
 
4 (Ano: 2017/Banca: IESES) Quantos lados tem o polígono chamado icoságono? 
a) 25  
b) 15  
c) 20  
d) 12  
 
5 (Ano: 2016/Banca: UVAÓ) Um hexágono regular tem perímetro medindo 84 cm.            
Dividindo-se tal polígono exatamente ao meio, obtém-se dois trapézios iguais. O perímetro            
de cada um destes é:  
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a) 28cm.  
b) 42cm.  
c) 56cm.  
d) 70cm.  
 
6 (Ano: 2016/Banca: Prefeitura do Rio de Janeiro - RJ) Seja P o polígono regular que possui                 
exatamente 10 diagonais que passam pelo seu centro. O ângulo interno do polígono P              
mede:  
a) 162º 
b) 168º  
c) 170º 
d) 171º  
 
 
 
 
Gabarito 
1.b 
2.e 
3.d 
4.c 
5.d 
6.a 
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