
 

1. A Maria mora a 10 km do Jardim Zoológico e o Ricardo mora a 8 km daquele. O café onde ambos vão 

tomar o pequeno almoço encontra-se na região situada entre a casa da Maria e a do Ricardo. Desenha, na 

escala de 1:100000 (cm), o lugar geométrico onde poderá estar situado o café.  

2. Pretende-se construir um parque infantil que sirva dois empreendimentos turísticos que se encontram a 

uma distância de 12 km um do outro. O parque infantil deve ficar equidistante dos dois empreendimentos 

turísticos. Usando uma escala de 1:200000 (cm), desenha o lugar 

geométrico onde se pode situar o jardim infantil. 

 

3. O Pedro e o Bruno adoram jogar futebol. Num jogo, a determinada altura, a bola 

encontra-se situada à distância de 2 m do Pedro e de 3 m do Bruno. Usa uma escala 

de 1:100 (cm) e assinala, num desenho, os possíveis lugares onde a bola se pode 

encontrar. 

4. Uma localidade A situa-se a 57 km da cidade de Lisboa. Qual das seguintes afirmações é verdadeira? 

(A) A localidade A pertence à circunferência cujo centro é a cidade de Lisboa e o raio é igual a 61km. 

(B) A localidade A pertence ao círculo de raio igual a 61 km e cujo centro é a cidade de Lisboa.  

(C) A localidade A encontra-se no exterior do círculo de raio igual a 61 km e cujo centro é a cidade de 

Lisboa. 

 

5. Escolhe dois pontos A e B, distanciados entre si 5 cm. 

a. Com a ajuda de um compasso assinala os pontos que se encontram a 4 cm do ponto A e do 

ponto B. 
b. Que nome se dá ao lugar geométrico, ao qual pertencem os pontos que assinalaste na alínea 

anterior? 
 

6. Um cão está preso num ponto P como se indica na figura através 

de uma corda com 4 m de comprimento. Usa a escala de 1:100 

(cm) e faz um esboço do lugar geométrico por onde o cão pode 

passear em redor do telheiro. 

 

7. Supõe que um astronauta tem de sair da 

nave, no espaço, para efectuar um arranjo num dos componentes exteriores da 

nave. Vem preso por um cabo de 7 m de comprimento. Como se chama o lugar 

geométrico dos pontos que ele pode descrever, no espaço, quando preso ao 

referido cabo? 
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