
 

 

Guia de intervenções 
MAT9_12GEO03/Semelhança em Todo Lugar 

 
Possíveis dificuldades na realização       
da atividade 

Intervenções 

Compreender o processo de 
obtenção de cada folha 

Este processo está representado no 
esquema, mas para alguns alunos 
pode não ficar claro. Você pode 
utilizar uma folha de tamanho maior, 
a A3 por exemplo, e demonstrar 
como se chega nos demais tamanhos. 
Dobre a folha ao meio sempre no 
lado maior. Você pode utilizar 
também uma folha A4, que é mais 
conhecida pelos alunos, e comparar 
com a folha obtida pelas dobras e 
cortes.  

Reconhecer a transformação 
geométrica utilizada. 

O item d da atividade exige 
reconhecer as transformações 
geométricas utilizadas de uma folha 
para outra. Você pode auxiliar o aluno 
com questionamentos para que ele se 
lembre quais são as transformações e 
qual possui as mesmas características 
da atividade. 

- Há alguma diferença entre as 
folhas que estão sendo 
comparadas? Qual? 

- Isso ocorre com todas as 
transformações  geométricas? 

- Em quais transformações isso 
acontece? 

- Nas sentenças, quais são as 
folhas consideradas originais e 
quais sofreram a 
transformação a ser 
completada? 

Verificar que a razão de semelhança 
entre os retângulos (folhas) se aplica 
também às outras figuras da pintura. 

O item e solicita determinar as 
medidas de um triângulo na pintura 
reduzida. Os alunos podem ter 
dificuldades em elaborar uma 
estratégia ou compreender a relação 
da razão de semelhança das folhas e 
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as figuras presentes na pintura. Você 
pode relacionar esta situação com a 
ampliação e redução de 
fotos/imagens: 

- Você consegue citar uma 
situação em que realizamos no 
dia a dia uma redução como a 
da atividade? 

- Quando você amplia 
proporcionalmente uma 
imagem no computador, o que 
acontece com os lados? E com 
a(s) figura(s) da imagem? 

- E se você reduzir uma imagem 
proporcionalmente, o que 
acontece? 

- A redução dos lados e das 
figuras da imagem ocorrem de 
que forma? 

 
 
Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Reduzir as medidas dos ângulos  Os ângulos solicitados não são 
ângulos internos de uma figura da 
pintura. Isso pode induzir os alunos a 
pensarem que, reduzindo a folha na 
razão 0,5, o mesmo ocorrerá com os 
ângulos. Você pode novamente 
utilizar o exemplo de redução de uma 
imagem e adicionar 
questionamentos: 

- Reduzindo o tamanho da folha, 
as figuras da pintura serão 
semelhantes às originais? 

- Quando reduzimos à metade 
as medidas dos lados de um 
triângulo, por exemplo, o que 
acontece com os seus ângulos? 

- Na reprodução da pintura, 
como ficarão o telhado da casa 
e a chaminé em relação à 
original? 

- E os ângulos formados entre 
eles? 
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