
 

1. Num teste de Matemática realizado pelo Vítor e pela Rita apresentava-se a seguinte questão: 

  O comprimento de cada um dos catetos de um triângulo rectângulo é respectivamente 3 e 6. 

a.   Qual é a medida do comprimento da hipotenusa do mesmo triângulo? 

(A) 45                (B) 5     (C) 10      (D) 18  

 

 

 

 

 
Resposta:____________________________________________________________________ 

b.   A Rita não conseguiu calcular a medida do comprimento da hipotenusa mas, mesmo assim, 

conseguiu eliminar uma das opções erradas. 
Indica uma razão para que a Rita possa ter utilizado para eliminar a opção B. 

 
Resposta:___________________________________________________________________________ 

 
    _______________________________________________________________________________________ 

 

 

2. Observa a figura ao lado. 
O António vive no local A e vai às compras ao centro 

comercial no local C. 

Tem duas alternativas:  

- ou vai na estrada com a forma de um semicírculo,  

- ou vai na estrada que passa pela casa do Bernardo, no ponto 

B. 
Para percorrer a menor distancia, qual dos percursos deve 

escolher? 
Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

Resolução: 

 

 

 

 

 
 

3. Determina a área da figura colorida, sabendo que: 

- [LIZT] é um quadrado; 

- 
____

IZ =12 cm; 

- [VIZ] é um triângulo equilátero. 

 
Mostra como chegaste à resposta, elaborando, uma pequena composição e indicando todos 
os cálculos que efectuaste. 

Resolução:  
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4. Num teste de Matemática realizado pelo Vítor e pela Rita apresentava-se a seguinte questão: 

  O comprimento de cada um dos catetos de um triângulo rectângulo é respectivamente 3 e 6. 

a.   Qual é a medida do comprimento da hipotenusa do mesmo triângulo? 

(A) 10               (B) 18      (C) 45       (D) 5 

 

 

 

 

 
Resposta:____________________________________________________________________ 

b.   A Rita não conseguiu calcular a medida do comprimento da hipotenusa mas, mesmo assim, 

conseguiu eliminar uma das opções erradas. 
Indica uma razão para que a Rita possa ter utilizado para eliminar a opção D. 

 
Resposta:___________________________________________________________________________ 

 
    _______________________________________________________________________________________ 

 

 

5. Observa a figura ao lado. 
O António vive no local A e vai às compras ao centro 

comercial no local C. 

Tem duas alternativas:  

- ou vai na estrada com a forma de um semicírculo,  

- ou vai na estrada que passa pela casa do Bernardo, no ponto 

B. 
Para percorrer a menor distancia, qual dos percursos deve 

escolher? 
Apresenta todos os cálculos que efectuares. 

Resolução: 

 

 

 

 

 
 

6. Determina a área da figura colorida, sabendo que: 

- [LIZT] é um quadrado; 

- 
____

IZ =12 cm; 

- [VIZ] é um triângulo equilátero. 

 
Mostra como chegaste à resposta, elaborando, uma pequena composição e indicando todos 
os cálculos que efectuaste. 

Resolução:  
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