
 

 

 
 
 Esta ficha de trabalho tem como objectivo conhecer melhor e trabalhar com o número π, que 
tem muita importância nas várias áreas da Matemática. 
 

Nota Histórica 

Na matemática, π é o número que representa a quociente entre o perímetro de uma 
circunferência e o seu diâmetro; por outras palavras, se uma circunferência tem perímetro p e 
diâmetro d, então aquele número é igual a p / d. É representado pela letra grega πtendo sido 
descoberto há milhares de anos 3,14. 

A letra grega π (lê-se: pi), foi adoptada para o número a partir da palavra grega para 
perímetro, "περίµετρος", provavelmente por William Jones em 1706, e popularizada por Leonhard 
Euler alguns anos mais tarde. Outros nomes para esta constante são constante circular ou constante 

de Arquimedes . 

Arquimedes  

Nascimento: c.287 a.C., Siracusa, Sicília, Magna Grécia  
Falecimento: c. 212 a.C., Siracusa, Sicília, Magna Grécia  
Ocupação: Inventor , Físico, matemático, filósofo e engenheiro.  
Ideias notáveis: Alavanca, Hidrostática 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

Cronologia do cálculo de π 

Matemático Ano Casas Decimais 

Egípcios 1800 a.C 1 
Arquimedes 250 a.C 3 
Zu Chongzhi 480 d.C 7 
Jamshid Masud Al-Kashi 1424 16 
Ludolph van Ceulen 1596 35 
Jurij Vega 1794 126 
William Shanks 1874 527 
Levi B. Smith, John W. Wrench 1949 1.120 
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Inventei o chamado Método de 

Arquimedes para determinar o valor 

de π. Com este método obtive a 

seguinte aproximação de π: 

3, 1410 < π < 3, 1428 



Daniel Shanks, John W. Wrench 1961 100.265 
Jean Guilloud, M. Bouyer 1973 1.000.000 
Yasumasa Kanada, Sayaka Yoshino, Yoshiaki Tamura 1982 16.777.206 
Yasumasa Kanada, Yoshiaki Tamura, Yoshinobu Kubo 1987 134.217.700 
Chudnovskys 1989 1.011.196.691 
Yasumasa Kanada, Daisuke Takahashi 1997 51.539.600.000 
Yasumasa Kanada, Daisuke Takahashi 1999 206.158.430.000 
Yasumasa Kanada 2002 1.241.100.000.000 

 
 
 
 
 

1. À volta de ππππ    

Coloca por ordem crescente as cinco aproximações a π que se foram encontrando ao longo dos tempos. 

Data Matemático Aproximação 

100 Chung Hing  

1500 Nicolas de Cuse 
 

1800 Specht 
 

1850 Anónimo 

 

1900 Anónimo 
 

 

2. Indica: 

2.1. um número irracional inferior a - π; 

2.2. um número irracional negativo superior a - π; 

2.3. um número real compreendido entre 3,14 e π. 
 

3. O ππππ e a geometria… 
Considera, na figura, o quadrado [ABCD], cujo perímetro é 32 cm. Os quartos de 

círculos têm por raio metade do lado do quadrado. Determina a área da parte 

colorida com erro inferior a 0,01. 

 Redige uma composição da descrição da resolução deste problema. 
 

4. Voltando a Arquimedes! 
Arquimedes determinou o modo de calcular a área do círculo e a área e o volume de sólidos não 

poliedros, como a esfera e o cilindro. Achou isso tão importante que pediu que lhe gravassem uma esfera 
e um cilindro no seu túmulo, quando morresse.  

Arquimedes mergulhou uma esfera num cilindro raio e verificou que o 
volume de uma esfera é dois terços do volume do cilindro circunscrito. 

 

Arquimedes procedeu do seguinte modo:  



"Temos uma esfera de raio r, num vaso cilíndrico com altura igual a dois raios (o diâmetro da 
esfera) e base de raio igual ao da esfera. Enche-se o vaso de água, coloca-se a esfera dentro do vaso, e 
recolhe-se a água que transborda e  mede-se a água que transbordou do cilindro. Conclui-se que água que 
ficou ocupa 1/3 do cilindro." 

 

 

  

 

 

 Explica o raciocínio de Arquimedes usando a linguagem matemática, obtendo a fórmula do 
volume da esfera. 

 

5. Num goblé graduado em ml, que contém água, introduziu-se uma 
esfera de diâmetro igual ao do goblé. Calcula o raio da esfera 
introduzida no goblé, atendendo aos dados da figura.  

 

6. Observa a figura ao lado.  De 
acordo com os dados, determina 
x. 
 
 
 
 
 

 

7. A figura representa um quarto de um círculo. 
Pode afirmar-se que: 

(A) O valor exacto do volume deste sólido, em cm3, é 80 π. 

(B) O valor exacto do volume deste sólido, em cm3, é 20 π. 

(C) O valor da área total em cm2, é 40 + 4π. 

(D) O valor da área total em cm2, é 20 + 4π. 

Sugestão: faz a planificação do cilindro. 
 

8. Faz uma pesquisa sobre um dos seguintes tópicos:  
� A vida de Arquimedes 

� A origem da expressão “Eureka! Eureka!” 

� A obra matemática de Arquimedes 

Apresenta o teu trabalho numa folha A4 e tens duas semanas para o entregar. 


