
 

 

Resolução da atividade principal - MAT6_20GRM03 
 
a) (1ª resolução) Para saber qual a classificação que pertence o ângulo formado 
no velocímetro pode-se observar e estimar que o ângulo têm abertura menor 
que 90º, portanto é uma ângulo agudo. 
 
a) (2ª resolução) Pode-se medir o ângulo formado com um transferidor e 
verificar que sua medida é de 52º, portanto menor que 90º e assim um ângulo 
agudo. 
 
b) (1ª resolução) Estimar que o ângulo é maior que 45º e assim se acrescido de 
mais de 45º passará a ser um ângulo obtuso. 
 
b) (2ª resolução) Medir o ângulo com o transferidor, obter que o ângulo tem 52º 
e somar 47º ao ângulo, assim 52º + 47º = 99º, que é maior que 90º e portanto o é 
ângulo obtuso. 
 
b) (3ª resolução) Desenhar um ângulo de 47º utilizando o ponteiro como lado, 
depois estimar que a medida é maior que 90º ou medir com o transferidor o 
ângulo formado pela posição inicial e o lado do ângulo desenhado, obtendo 99º 
e assim classificando o ângulo em obtuso, pois é maior que 90º. 
 
c) (1ª resolução) desenhar o ponteiro apontando para 90 Km/h e estimar que a 
medida do ângulo formado é de 90º, portanto o ângulo é ângulo reto. 
 
c) (2ª resolução) desenhar o ponteiro apontando para 90 Km/h e utilizar o 
transferidor para medir o ângulo, obtendo 90º e assim classificando-o como 
ângulo reto. 
 
d) (1º resolução) Um ângulo côncavo é maior que 180º, para que o ponteiro 
indique um ângulo maior  que 180º é necessário localizar o ângulo de 180º, 
fazendo o prolongamento da linha do ponto inicial para o lado oposto 
encontrando o ângulo de 180º e assim verificar que para o ângulo ser maior que 
180º é necessário que o carro esteja a mais de 180 Km/h, sendo que a limitação 
do velocímetro é de 240 Km/h, então o carro deverá estar com velocidade entre 
181 Km/h e 240 km/h. 
 
d) (2ª resolução) Um ângulo côncavo é maior que 180º, para que o ponteiro 
indique um ângulo maior  que 180º é necessário localizar o ângulo de 180º, 
usando um transferidor para determinar onde se encontra esse ângulo e assim 
verificar que para o ângulo ser maior que 180º é necessário que o carro esteja a 
mais de 180 Km/h, sendo que a limitação do velocímetro é de 240 Km/h, então o 
carro deverá estar com velocidade entre 181 Km/h e 240 km/h. 
 
e) (1ª resolução) Um ângulo raso deve ter medida de 180º, então com o auxílio 
do transferidor construir um ângulo de medida de 180º a partir do ponto inicial 
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do ponteiro e verificar que o ponteiro ficaria apontando para 180. Assim para 
que o ponteiro forme um ângulo raso o carro deve estar na velocidade de 180 
Km/h. 
 
e) (2ª resolução) Como um ângulo raso deve ter medida 180º, para se obter o 
ângulo de 180º basta prolongar a linha formada pelo ponto inicial do ponteiro 
na direção oposta, indicando que, para que esse ângulo seja formado, o 
motorista deverá estar a 180 Km/h. 
 
f) (1ª resolução) Fazer o desenho do ponteiro em 120 Km/h e através da 
contagem regressiva ou fazendo a subtração de 30 Km/h da velocidade em que 
estava: 120 - 30 = 90, descobre-se qual a nova velocidade do carro, realizando o 
desenho da nova posição do ponteiro. Assim, deve-se verificar por estimativa ou 
com o uso do transferidor que o ângulo formado é menor do que 90º, portanto 
o ângulo é agudo. 
 
f) (2ª resolução) Através da contagem regressiva ou fazendo a subtração de 30 
Km/h da velocidade em que estava: 120 - 30 = 90, se descobre qual a nova 
velocidade do carro e então, e como no item c, foi descoberto que 90 Km/h 
correspondem a um ângulo de 90º. Deve-se descobrir, com o transferidor, que o 
ângulo correspondente a 120 Km/h é de 120º, assim fazendo 120º - 90º = 30º 
descobre-se que o ângulo formado é de 30º, e como 30º é menor que 90º o 
ângulo é agudo. 
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