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Propriedades dos paralelogramos 

 

 
 

 Considera o seguinte paralelogramo. 

 
  
 Mede a amplitude dos seus ângulos internos e os comprimentos dos seus lados: 
 

................A  ; ................B  ; ................C ; ................D  

 

..............AB  ;  ..............BC  ; ..............CD  ;  ..............AD  
 

  
 

a) Ângulos opostos de um paralelogramo 
 
 

Indica as amplitudes dos dois pares de ângulos opostos deste paralelogramo. Compara as 

amplitudes de dois ângulos opostos do paralelogramo. O que concluis? 

 

................A  e ................C  

 

................B   e  ................D  

 

Conclui a seguinte propriedade, completando a frase: 

 

Os ângulos opostos de um paralelogramo são ___________________________________ . 

 
 

b) Ângulos adjacentes a um mesmo lado de um paralelogramo 
 
Indica as amplitudes dos dois ângulos adjacentes ao lado [AB] deste paralelogramo: 
 

................A  e ................B   
 

Compara as amplitudes destes dois ângulos do paralelogramo. O que concluis? 

Soma as amplitudes desses dois ângulos. O que concluis? 

 

................ ................ ................   A B  

 

Verifica que o mesmo acontece para outro lado do paralelogramo. 

Conclui a seguinte propriedade, completando a frase: 

 

Os ângulos adjacentes a um mesmo lado de um paralelogramo são _____________________ . 
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c) Lados opostos de um paralelogramo 
 

Indica os comprimentos dos dois pares de lados opostos deste paralelogramo. Compara os 

comprimentos de dois lados opostos do paralelogramo. O que concluis? 

 

..............AB  e ..............CD   

 

..............AD  e ..............BC  

 

Conclui a seguinte propriedade, completando a frase: 

 

Os lados opostos de um paralelogramo têm ________________________ comprimento. 

 
 

d) Diagonais de um paralelogramo 
 

Desenha as duas diagonais deste paralelogramo e designa por O o ponto de intersecção dessas 

diagonais. 

Com uma régua determina a distância de cada um dos vértices do paralelogramo ao ponto O (ponto 

de intersecção das diagonais do paralelogramo). Compara essas medidas. O que concluis? 

 

..............AO  ; ..............BO  ; ..............CO  ; ..............DO  

 

Conclui a seguinte propriedade, completando a frase: 

 

As diagonais de um paralelogramo  _____________________________. 

 

i) Diagonais de um losango 
 

Desenha as duas diagonais deste losango e designa por O o ponto de intersecção dessas 

diagonais. 

 
 Com uma régua determina a distância de cada um dos vértices do losango ao ponto O 

(ponto de intersecção das diagonais do losango). Compara essas medidas. O que concluis? 

 

..............AO  ; ..............BO  ; ..............CO  ; ..............DO  

 Com um transferidor mede a amplitude do ângulo formado pelas duas diagonais do losango. 

O que concluis? 

Conclui a seguinte propriedade, completando a frase: 

 

As diagonais de um losango  _____________________________ e são __________________________. 
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ii) Diagonais de um rectângulo 
 

Desenha as duas diagonais deste rectângulo e designa por O o ponto de intersecção dessas 

diagonais. 

 

 

 

 

 

 Com uma régua determina a distância de cada um dos vértices do rectângulo ao ponto O 

(ponto de intersecção das diagonais do losango). Compara essas medidas. O que concluis? 

 

..............AO  ; ..............BO  ; ..............CO  ; ..............DO  

 

 Com uma régua mede o comprimento de cada uma das diagonais do rectângulo. Compara 

essas medidas. O que concluis? 

..............AC   e ..............BD  ; 

Conclui a seguinte propriedade, completando a frase: 

 

As diagonais de um rectângulo  ___________________________ e são ______________________. 

 

iii) Diagonais de um quadrado 
 

Desenha as duas diagonais deste quadrado e designa por O o ponto de intersecção dessas 

diagonais. 

 

 

 

 

 

   

 Com uma régua determina a distância de cada um dos vértices do quadrado ao ponto O 

(ponto de intersecção das diagonais do losango). Compara essas medidas. O que concluis? 

 

..............AO  ; ..............BO  ; ..............CO  ; ..............DO  

 

 Com uma régua mede o comprimento de cada uma das diagonais do rectângulo. Compara 

essas medidas. O que concluis? 

..............AC   e ..............BD  ; 

 Com um transferidor mede a amplitude do ângulo formado pelas duas diagonais do losango. 

O que concluis? 

Conclui a seguinte propriedade, completando a frase: 

 

As diagonais de um quadrado  __________________, são ______________ e ____________________. 
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Exercícios: 

1. As figuras seguintes representam paralelogramos. 

Calcula os valores de x, y e z em cada uma das alíneas. 

a)                                                                 b)  

 

 

 

 

c)                                                                d)  

 

 

 

 

 

2. Considera o losango  EFGH . 

 

a) Preenche as medidas dos comprimentos e das amplitudes dos ângulos que puderes. 

b) Justifica o teu preenchimento para OH  e EOF . 

 

 

3. Na figura estão representados um trapézio, um 

paralelogramo e um losango. 

a) Preenche a figura com as amplitudes de 

todos os ângulos. 

b) Explica o raciocínio que utilizaste para 

determinar a amplitude de α e β. 

 

 


