
Correcção do 5º mini-teste  Matemática 9ºB Ano lectivo 2007/2008 

1. 1.1 Reparar que, como o quadrilátero está inscrito na circunferência, a soma 
das amplitudes dos ângulos opostos é 180o. Sendo assim 

⇔−= º90º180ˆDBA º90ˆ =⇔ DBA . 
1.2 º90ˆ =BAC , porque é um ângulo inscrito numa semi-circunferência. 

1.3 Sendo º90ˆ =DCA , como se trata de um ângulo 

inscrito, º1802º90 =⇔×=
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ADAD  e então, como º60=
∩

BD , concluímos 

que º120º60º180 =⇔−=
∩∩

ABAB . 
1.4 As cordas [AC] e [BD] são iguais pois estão compreendidas entre cordas 

paralelas. 
1.5 A área do sector circular e o ângulo do sector directamente proporcionais 

logo podemos estabelecer uma proporção 
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1.6 Supondo que [BD] é o lado de um polígono regular, como todos os arcos 

correspondentes aos lados do polígono são iguais e º60=
∩

BD , o número de 
lados do polígono vezes 60o, terá que ser 360o. Como 6º60º360 =÷ , o 
polígono tem 6 lados e portanto é um hexágono regular. 

2. 2.1 Como a soma das amplitudes dos ângulos internos de um polígono é dada 
pela fórmula (n-2)x180o ,  no caso do pentágono essa soma é (5-2)x180o= 540o. 
Como os ângulos internos são iguais, cada ângulo interno tem de amplitude 
540o:5=108o. 
2.2 Se a amplitude do ângulo interno é 108o, o ângulo externo tem de 

amplitude 180o-108o=72o. (Também se podia dividir 360o por 5 uma vez que 
a soma das amplitudes dos ângulos externos é, em qualquer polígono 
convexo, 360o.)   

2.3 Se o ângulo externo tivesse de amplitude 50o, o número de lados do 
polígono seria 360o:50o=7,2 o que é impossível. Então 50o não é a 
amplitude do ângulo externo de nenhum polígono regular. 

2.4 A medida do apótema é 2,8 cm. 
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2.6 2.6.1 Como num triângulo, a lados iguais se opõem ângulos 
iguais, os ângulos referidos são iguais. 
2.6.2  Aplicando o Teorema de Pitágoras, 

4,34,384,1184,118,22 2222 −≈∨≈⇔±=⇔=⇔+= rrrrr
Como r é um comprimento, é positivo, logo cmr 4,3≈ . 

3. 3.1 O nº de diagonais é  35
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