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Esta ficha de trabalho tem como objectivo a auto-avaliação dos teus conhecimentos. Depois 
de estudares a matéria, deves resolver esta ficha recorrendo ao teu caderno de matemática e ao manual 
para esclareceres as dúvidas. Em caso das dúvidas se manterem, deves assinalar e pedir à tua 
professora que esclareça todas as dúvidas. Lembra que só um estudo 
individual te permite obter sucesso em Matemática. 

 
 

1. A diagonal de um quadrado mede 6 cm. Quanto mede em centímetros quadrados a área do quadrado? 

 (A) 72   (B) 36   (C) 24   (D) 18 
 

 

2. Em S. Paulo (Brasil), no parque Ibirapuera, há monumento 

chamado Obelisco, em homenagem aos heróis de 1932. Esse 

monumento tem a forma de um tronco de pirâmide, com bases 

quadradas de arestas 9m e 6m respectivamente. A altura do 

monumento é 72 m. Mostra que o volume do monumento é 

igual a 4104 m3. 
 
 

Sugestão de resolução:  

1. Analisa os esquemas apresentados e considera dois triângulos. 

2. Mostra que os triângulos considerados são semelhantes. 

3. Prova que a altura da pirâmide grande é igual a 216 m. 

 

3. O valor monetário de um computador diminui à medida que o tempo passa. Admite que o valor, v, de um 

computador, em euros, t anos após a sua compra, é dado por: v = -300t + 2100 
 

3.1 Tendo em conta esta situação, qual é o significado real do valor 2100?  
 

3.2 Determina, em euros, a desvalorização do computador (perda ou diminuição do seu valor monetário) 

dois anos após a sua compra. Justifica a tua resposta. 

 

4. Um triângulo rectângulo isósceles tem de hipotenusa 10 cm. Então, a sua área é, em cm2 : 

(A) 100   (B) 12,5   (C) 50   (D) 25 

 

5. Uma empresa de vendas por catálogo decidiu apresentar duas promoções (A e B) sobre o preço de venda 

dos seus artigos. 

Promoção A: desconto de 25% na compra de um artigo à escolha e desconto de 10% nos restantes 

artigos. 

Promoção B: desconto de 10 euros na compra de um artigo à escolha e desconto de 20% nos 

restantes artigos. 
 

O Roberto vai encomendar umas calças no valor de 30 euros e um casaco no valor de 80 euros. 

Como é que o Roberto poderá gastar menos dinheiro no pagamento desta encomenda? 

Indica que promoção deverá escolher e que desconto deverá aplicar a cada artigo. 

Justifica a tua resposta, apresentando todos os cálculos que efectuares. 



 

 

6. Num parque de estacionamento está afixada a tabela abaixo. 

6.1 Quanto deve ser pago por 20 min de estacionamento de um 

automóvel? 

6.2 Quanto se deve pagar por um automóvel que fique 

estacionado 2h 45min?  

6.3 Constrói uma tabela com os valores que deverão ser pagos, hora a hora, nas quatro primeiras horas.  

6.4 A correspondência que relaciona o preço a pagar pelo estacionamento com o número de horas que o 

automóvel esteve estacionado é uma função de proporcionalidade directa? Justifica a tua resposta. 

6.5 Escreve uma expressão analítica que relaciona o preço a pagar pelo estacionamento com o número de 

horas que o automóvel esteve estacionado? 

 

7. O pai do João foi contratado para vender um modelo de computadores, cujo preço unitário é 

de 600 euros. Por mês, ele recebe uma quantia fixa de 200 euros. Para além deste valor, recebe 

ainda, por cada computador que vender, 12% do seu preço. 

Qual é o número mínimo de computadores que ele terá de vender, num mês, para receber mais 

do que 1500 euros, nesse mês? 
 

8. Sendo , então a imagem do objecto -5 é: 

(A) -10  (B) 5  (C) 20  (D) 15 
 

9. Sendo , então - 2 é imagem do objecto: 

(A) 4  (B) 1  (C)   (D) - 4 

 

10. Observe os gráficos das funções f e g. 

10.1. Para cada uma das rectas, indique a ordenada na origem. 
 

10.2. Escreva a expressão algébrica das funções f e de g. 
 

10.3. Qual das funções é de proporcionalidade directa? 

Justifique a sua resposta e indique a constante de 

proporcionalidade. 
 

11. Na figura ao lado, estão representados um quadrado [ABCD] e quatro triângulos geometricamente iguais. 

Em cada um destes triângulos: 

♦ um dos lados é também lado do quadrado; 

♦ os outros dois lados são geometricamente iguais; 

♦ a altura relativa à base [AB] é 5; 

♦ =6 

11.1 Mostre que a altura desse sólido é igual a 4. 

11.2 Determine o volume do sólido. 
 

Sugestão: comece por fazer um esboço do sólido, a lápis, e nele desenha o 

segmento de recta correspondente à sua altura. Apresente todos os cálculos 

que efectuares. 

 



 

12. Considera o triângulo isósceles [ABC] rectângulo em A. 

12.1 Sabendo que 
2

3
r = , determina o comprimento dos catetos de um triângulo 

[DEF] semelhante ao triângulo [ABC]. 
 

12.2 Determina um valor aproximado às centésimas, por excesso, do 
comprimento da hipotenusa do triângulo [DEF]. 
 
 
13. Três amigos têm uma cabana sobre uma árvore. As dimensões da 
cabana estão representadas na figura. 

Será que conseguem arrumar uma cana de pesca cujo comprimento 
é 1,70 m? 
 
 
 
 
 
14. Os comprimentos de dois lados correspondentes de dois triângulos semelhantes são 8 cm e 12 cm. 
Sabendo que o perímetro do primeiro triângulo é 28 cm, determina o perímetro do segundo triângulo. 
 
15. Um triângulo isósceles T tem de base 30 cm e de altura 24 cm. Um outro triângulo isósceles semelhante 
T’ tem de área 160 cm2. 
15.1 Qual é a razão entre as áreas? 
15.2 Qual é a razão de semelhança? 
15.3 Calcula a base e a altura de T’. 
 

16. A e B são dois hexágonos regulares. B é uma ampliação de A segundo uma razão de semelhança de 1,5. 
A área de B é 90 cm2. Então, a área do hexágono A é: 

(A) 60 cm2  (B) 40 cm2  (C) 30 cm2  (D) 45 cm2 
 
17. Os perímetros de dois triângulos semelhantes A e B são, respectivamente, 10,5 cm e 12, cm. Sabendo que 
a área do triângulo A é de 6 cm2, qual é a área do triângulo B? 
 

18. A bandeira é hasteada por um sistema eléctrico subindo e descendo a uma velocidade constante. 

O sistema avariou e a bandeira subiu e desceu três vezes acontecendo que à terceira descida o fio quebrou e a 
bandeira caiu ao chão. 

 

18.1 Dos gráficos seguintes apenas um deles pode representar a distância, d, da bandeira ao solo em função 
do tempo, t, enquanto o sistema esteve avariado. Indica o gráfico que ilustra a situação. 

18.2 Numa pequena composição, com cerca de 10 linhas, explica porque é que os outros três estão 
incorrectos, apresentando para cada um deles, uma razão pelo qual rejeita.  

Bom Estudo! 

A 

B 

C 

18 cm 


