
1. Bruno e seus amigos pretendem fazer um ladrilhamento usando triângulos 
equiláteros e hexágonos regulares com lados medindo 5 cm. Em dupla, faça as 
construções de 6 triângulos equiláteros e 1 hexágono regular em uma folha de 
papel sulfite e recorte-os.  
 
a) Estes tipos de polígonos permitirão que Bruno e seus amigos façam o que 
planejaram? 
 
b) Marque um dos vértices do hexágono regular e posicione triângulos 
equiláteros ao redor deste vértice. Quantos triângulos equiláteros podem ser 
colocados, sem sobreposição, ao redor deste vértice? 
 
c) Qual a soma dos ângulos que estão ao redor deste vértice? 
 
d) Reúna suas peças e de outros colegas, use a criatividade e faça um 
ladrilhamento. 
 
2. Ana planeja fazer uma toalha de mesa hexagonal, utilizando outro polígono 
regular. Considerando que a toalha de mesa é um hexágono regular e que Ana 
quer usar apenas um tipo de polígono para confeccionar sua peça, responda: 
 
a) É possível Ana fazer o planejado? 
 
b) Se a resposta for afirmativa, qual polígono Ana irá usar? 
 
c) Qual a soma dos ângulos que estão ao redor do ângulo central do hexágono? 
 
d) Construa um esboço para a toalha de mesa de Ana. 
 
3. [DESAFIO] Os mosaicos formados por polígonos regulares devem ter 
condições importantes sobre eles para a sua construção. 
 

● Se dois polígonos regulares se intersectam, então essa interação é um 
lado ou um vértice comum; 

● A distribuição dos polígonos regulares ao redor de cada vértice é sempre 
a mesma.  

 
Desta forma, a figura abaixo mostra um exemplo de mosaico que satisfaz as 
duas condições estabelecidas. Neste caso, podemos criar imagens misturando 
diferentes polígonos regulares. 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

a) Quais os polígonos você identifica no mosaico? 
b) Todos os polígonos regulares podem ser utilizados para pavimentar um 

plano? 
c) Quais são as possíveis pavimentações do plano utilizando apenas 

polígonos regulares?  
d) Construa os polígonos regulares identificados no mosaico com lado igual 

a 3 cm e faça o seu mosaico.  
 
 
 


