
 

 

 

Atividade de Raio X 

A soma dos ângulos internos de um hexágono regular vale 720º. Usando régua e 

transferidor desenhe um hexágono regular com lados de 3,5cm e responda: 

qual é a maior distância entre dois vértices desse hexágono? 
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Kommentar [1]: Oiii Marcelo, para 
auxiliar no momento de xerocar a 
atividade, devemos fazer várias cópias 
do exercício na mesma folha. 

Kommentar [2]: Vou colocar mais. 
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