
 

 

 

 

FICHA DE TRABALHO  

(Figuras geométricas planas.)  
 

1. Desenhe uma circunferência com 1,5 cm de raio. 

a. Assinala: 

i. a azul, um ângulo ao centro; 

ii. a vermelho, um setor circular. 

2. A figura representa uma circunferência de centro C. 

Os pontos P, Q, R, S, T são pontos da circunferência. 

Indica:  

a) um raio; 

b) um diâmetro 

c) um ângulo ao centro. 

 

3. A figura representa uma circunferência de centro C. 

Os segmentos  EH  e  GF  são iguais. 

A reta s é tangente à circunferência no ponto E.  

3.1 Justifica que os segmentos  CH  e  CF  são iguais.  

3.2. Justifica que os triângulos  ECH  e  FCG  são 

iguais. 

3.3 Classifica quanto aos ângulos o triângulo  ERC . 

Justifica. 

4. Observa: 

Os segmentos  PQ ,  QR ,  RS  e  PS  são 

tangentes à circunferência de centro X. 

Os pontos A, B, C, D, E, e F são pontos da 

circunferência de centro O. 
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Qual dos polígonos está inscrito na circunferência?  

5. Com um compasso desenha uma circunferência. 

a. Assinala a verde um ângulo ao centro. 

b. Assinala a vermelho um setor circular. 

 

6. Observa a figura, em que B é o centro da circunferência. 

Indica:  

a) um raio; 

b) um diâmetro; 

c) uma tangente à circunferência; 

d) um ângulo ao centro. 

 

7. A figura representa uma circunferência de centro O em que os 

segmentos  AB  e  CD  são iguais. 

a) Indica um ângulo ao centro. 

b) Justifica que os triângulos  AOB  e  COD  são iguais. 

 

8. Na figura a reta t é tangente à circunferência no ponto 

E.  

Classifica quanto aos ângulos o triângulo  EOD . 

Justifica. 

 

9. Observa: 

 

 

 

 

 

Completa com uma das palavras “lados”, “circunscrito”, “vértices” ou “inscrito” 

a) Na figura I os ______________ do polígono são pontos da circunferência e do 

polígono diz-se _________________ . 



b) Na figura II os _________________ do polígono são tangentes à circunferência e 

o polígono diz-se __________________ . 
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