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                          Aula ao vivo de matemática (07/08/2013) – Polígonos e Circunferência 
 
1. (Uerj 2014)  Uma máquina possui duas engrenagens circulares, sendo a distância entre seus 
centros  e  igual a  como mostra o esquema: 
 

 
 
Sabe-se que a engrenagem menor dá  voltas no mesmo tempo em que a maior dá  
voltas, e que os comprimentos dos dentes de ambas têm valores desprezíveis. 
A medida, em centímetros, do raio da engrenagem menor equivale a:  
a) 2,5    
b) 3,0    
c) 3,5    
d) 4,0    
   
2. (Uerj 2011)  Um ciclista pedala uma bicicleta em trajetória circular de modo que as direções 
dos deslocamentos das rodas mantêm sempre um ângulo de 60º. O diâmetro da roda traseira 
dessa bicicleta é igual à metade do diâmetro de sua roda dianteira. 
O esquema a seguir mostra a bicicleta vista de cima em um dado instante do percurso. 
 

 
 
Admita que, para uma volta completa da bicicleta, N1 é o número de voltas dadas pela roda 
traseira e N2 o número de voltas dadas pela roda dianteira em torno de seus respectivos eixos 
de rotação. 



Interbits – SuperPro ®  Web  
 

Página 2 de 3 
 

A razão  é igual a:  

a) 1    
b) 2    
c) 3    
d) 4    
   
3. (Fuvest 2001)  No jogo de bocha, disputado num terreno plano, o objetivo é conseguir lançar 
uma bola de raio 8 o mais próximo possível de uma bola menor, de raio 4. Num lançamento, 
um jogador conseguiu fazer com que as duas bolas ficassem encostadas, conforme ilustra a 
figura a seguir. A distância entre os pontos A e B, em que as bolas tocam o chão, é: 

  
a) 8    
b) 6     
c) 8     
d) 4     
e) 6     
   
4. (Fuvest 2000)  Na figura adiante, ABCDE é um pentágono regular. A medida, em graus, do 
ângulo á é:  

  
a) 32°    
b) 34°    
c) 36°    
d) 38°    
e) 40°    
   
5. (Enem 2002)  Na construção civil, é muito comum a utilização de ladrilhos ou azulejos com a 
forma de polígonos para o revestimento de pisos ou paredes. Entretanto, não são todas as 
combinações de polígonos que se prestam a pavimentar uma superfície plana, sem que haja 
falhas ou superposições de ladrilhos, como ilustram as figuras: 
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A tabela traz uma relação de alguns polígonos regulares, com as respectivas medidas de seus 
ângulos internos. 
 

Nome Triângulo Quadrado Pentágono 

Figura 

   
Ângulo interno 60° 90° 108° 

 
Nome Hexágono Octágono Eneágono 

Figura 

   
Ângulo interno 120° 135° 140° 

 
Se um arquiteto deseja utilizar uma combinação de dois tipos diferentes de ladrilhos entre os 
polígonos da tabela, sendo um deles octogonal, o outro tipo escolhido deverá ter a forma de 
um  
a) triângulo.    
b) quadrado.    
c) pentágono.    
d) hexágono.    
e) eneágono.    
 
Gabarito: 1. B, 2. A, 3. C, 4. C, 5. B 


