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➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 20 a 24 de julho). 
➢ Copiar e resolver no caderno. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

Curvas 

Uma curva é, basicamente, toda união de pontos. Intuitivamente, uma curva é todo 
“rabisco” que podemos desenhar. É importante se atentar ao fato de que, na 
Matemática, um segmento de reta também é considerado uma curva. 

Podemos classificar uma curva de quatro maneiras 
distintas: aberta ou fechada e simples ou não simples. 

• Curva aberta: uma curva será aberta quando ela tiver extremos, isto é, começo e fim, 
conforme os exemplos abaixo. 
 

 

• Curva fechada: já uma curva fechada é aquela sem extremidades. Podemos ver que 
uma curva fechada representa algo cíclico. 

 

• Curva simples: dizemos que uma curva é simples se ela não tiver auto intersecção, 
ou seja, não cruzar entre si. 



 

• Curva não simples: e, por fim, uma curva é definida como não simples, se ela possuir 
auto intersecção. 

 

Dentro das curvas fechadas simples, temos ainda os conceitos de 
curvas convexas e não convexas. 

Uma curva fechada simples será convexa quando dados dois pontos distintos em seu 
interior, conseguirmos traçar um segmento de reta com extremos nesses pontos, de tal 
modo que este segmento esteja totalmente no interior da curva. 

 

Já uma curva fechada simples é não convexa se dado dois pontos do seu interior, o 
segmento de reta que os une não está inteiramente no interior da curva. 

 

https://youtu.be/B-Xq9UR7hSI 

Os polígonos são linhas fechadas formadas apenas por segmentos de reta que não 
se cruzam a não ser em suas extremidades. Esses segmentos de 
reta nos polígonos são chamados de lados, assim, outra definição, mais comum que 
a primeira, é a seguinte: polígonos são figuras geométricas inteiramente formadas por 
lados. 

A seguir, observe três não polígonos, à esquerda, e um polígono à direita: 

 

https://youtu.be/B-Xq9UR7hSI
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-reta.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-poligono.htm


 

 

Elementos de um polígono 
Os elementos de uma figura geométrica são outras figuras, mais básicas, que podem 
ser encontradas nelas e que recebem um nome especial devido à sua importância. Os 
elementos dos polígonos são: 
1 – Lados: Os lados são os segmentos de reta que fazem parte da definição de um 
polígono. 
2 – Vértices: São os pontos de encontro entre dois lados consecutivos de um polígono. 
3 – Ângulos internos: São os ângulos formados em seu interior entre dois lados 
consecutivos de um polígono. 
4 – Ângulos externos: São ângulos formados entre um lado de um polígono e o 
prolongamento do lado consecutivo a ele. 
5 – Diagonais: São segmentos de reta que ligam dois vértices consecutivos de um 
polígono convexo. 
A imagem a seguir mostra cada um desses elementos de um polígono: 

 
O segmento CD é lado desse polígono, e o ponto C é um de seus vértices. O ângulo 
α é um de seus ângulos internos, e β é um de seus ângulos externos. Além disso, o 
segmento AD é uma de suas diagonais. 

  
 
ATIVIDADES  
 

1- Essas linhas são abertas ou fechadas? 
 

 
 

 

https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-angulo.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-sao-diagonais-dos-poligonos.htm
https://brasilescola.uol.com.br/o-que-e/matematica/o-que-e-poligono.htm


 
2- Desenhe os sólidos geométricos solicitados abaixo: 

 
 

a) Cubo; 
b) Cone; 
c) Cilindro; 
d) Esfera; 
e) Paralelepípedo; 
f) Pirâmide;  

 
3-  Classifique as linhas poligonais em abertas ou fechadas, simples ou não simples. 

 

 
4- Qual ou quais das figuras acima são polígonos? Justifique sua resposta. 
5- -Dê o nome dos polígonos. Classifique o número de vértices e de lados de cada figura. 

 

 
 


