
 

Figuras semelhantes têm a mesma forma. 

Duas figuras dizem-se semelhantes   

Quando são geometricamente iguais ou quando uma é uma ampliação da outra. 

���� Razão de semelhança (r) ou escala  

  Quociente de dois comprimentos correspondentes, em figuras semelhantes: 

���� se            - as figuras são geometricamente iguais; 

���� se            - a semelhança é uma ampliação; 

���� se            - a semelhança é uma redução. 

���� Dois polígonos dizem-se semalhantes  

 Quando têm ângulos geometricamente iguais e lados correspondentes proporcionais. 

���� Critérios de semelhança de triângulos 

Dois triângulos são semelhantes se tiverem: 

���� dois ângulos iguais; 

���� os três lados, de um, proporcionais aos três lados do outro; 

����  dois lados proporcionais e o ângulo por eles formado igual.       

___                                           _______________________________________________________________________ 

1. Os dois triângulos são semelhantes. 

a) Qual é a razão de semelhança que transforma      em       ?                   12 m                       m     

b) Determina     . 

                   8 m                                 6 m 

2. Os dois triângulos seguintes são semelhantes. Calcula           . 

 

3.  

a) Verifica se os triângulos [ABC] e [MNP] são semelhantes. 

b) Calcula          . 

 

 

 

4.  Averigua se os triângulos [LUZ] e [DIA] são semelhantes. 
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5. Na estrutura que suporta o telhado de uma casa há dois tipos de triângulos, que vês 

desenhados na figura, em que            e             . Determina o comprimento das barras            

       e         . 

 

 6.  Averigua se os triângulos são semelhantes e calcula       . 

              7. Observe a figura: 

7.1.7.1.7.1.7.1. Mostre que o                             . 
 

 

 

7.2.7.2.7.2.7.2. Calcula a altura de cada uma  
               das árvores. 
 

 

 

8. A figura 1 representa uma secção de um telhado da casa ilustrada na figura 2. 

 

Determina         . Apresenta o resultado arredondado às unidades e em metros. 

FA ˆˆ = DC ˆˆ =x y
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