
 

Resolução Atividades Complementares - MAT9_11GEO03 
 

1) Qual a medida do ângulo central que tem seus lados passando por dois 
vértices consecutivos do polígono abaixo? 

 
O polígono representado na imagem é um 
heptágono regular, ou seja, tem 7 lados iguais. 
Consequentemente, 7 ângulos centrais iguais. 
Logo, para determinar a medida do seu ângulo 
central dividimos 360º por 7: 

 
360º : 7  51,42º≃  

 
 
   

2) Um polígono regular tem seus ângulos centrais medindo 40º. Quantos 
lados possui esse polígono? Qual o nome desse polígono? 

 
Sabendo que o polígono é regular, e que o ângulo central de uma circunferência 
mede 360º.  Temos que seus lados são iguais e consequentemente seus ângulos 
centrais são congruentes. 
 
Dividimos 360º por 40º que encontraremos a quantidade de ângulos centrais 
nesse polígono que corresponde ao número de lados desse polígono. 
 
360º  40º = 9÷  
 
Logo, este polígono tem 9 lados, e é chamado de eneágono. 
 

3) [Desafio] O gráfico de setores, conhecido comumente como o gráfico de 
pizza tem o formato circular, e cada setor (fatia de pizza) representa 
proporcionalmente os dados apresentados. 

 
Exemplo: Se fizermos um gráfico sobre o número de alunos de um escola, e o 
número de alunos de 1 a 7 anos corresponde a 25% dos alunos da escola, 
representamos esse setor com um ângulo central de 90º, que é 25º de 360. 
 
Com base nas informações acima, construa um gráfico dos alunos dessa escola 
de acordo com a tabela abaixo: 
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Faixa etária dos 
alunos 

Porcentagem 
de  alunos 

Cor do setor 

1 a 7 anos  25%  azul 

8 a 10 anos  30%  vermelho 

11 a 13 anos  15%  amarelo 

14 a 17 anos  30%  verde 
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