
 

 

Resolução da atividade complementar - MAT9_12GEO03 
1) Agora é sua vez! Reproduza os desenhos em um pedaço de papel retangular 
com dimensões reduzidas à metade em relação ao retângulo a seguir. 
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Resposta: 

 
Os alunos precisarão compreender que, como as medidas dos lados do 
retângulo foram reduzidos à metade, o mesmo ocorrerá com as figuras 
presentes na imagem. Realizando medidas com régua, poderão, então, 
reproduzir o desenho. 
 
2) Em uma loja estão lado a lado duas TVs, respectivamente de 32 e 40 
polegadas. As dimensões de suas telas são 70,8 cm x 39,8 cm e 88,6 cm x 49,8 
cm. Em um determinado momento, as duas TVs estavam transmitindo a mesma 
cena de uma novela. Sabendo que na TV de 32 polegadas o ângulo do braço 
esquerdo da personagem mede 90º e as dimensões do quadro de parede são 
18 cm x 20 cm, quais serão estas medidas na TV de 40 polegadas? 
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Resposta: 90º e 22,5 cm x 25 cm. 
 
Primeiramente precisamos verificar se as telas são semelhantes. Realizando as 
razões, tem-se: 
 

                               
 

Essa razão de semelhança se aplica também às dimensões do quadro. Assim: 
 

                     
 

Já o ângulo não sofrerá alteração, visto que foi realizada uma ampliação, 
transformação geométrica que transformou o retângulo em outro semelhante 
ao mesmo. 
 
Desafio: 

Ricardo desenhou um triângulo retângulo de lados  e  

de área igual a sobre uma região retangular em seu computador. 
Para ver o que aconteceria, ele reduziu os lados da região retangular à metade, 
e, posteriormente, à terça parte. Obtenha as medidas do triângulo após as duas 
reduções sucessivas realizando apenas uma operação com cada uma das 
medidas de lado do triângulo original e calcule sua nova área. 
 

Resposta:  e  
 
A  primeira compreensão que se deve ter é que as razões pelas quais a região 
retangular foi reduzida também se aplicam ao triângulo. 

_____________________________________________________________________________ 

Associação Nova Escola © 2017 - Todos os direitos reservados 

 



 

 

O mais intuitivo é dividir cada medida de lado do triângulo por 2 e 
posteriormente por 3. Como o problema solicita que se realize apenas uma 
operação, é necessário que estas duas divisões tornem-se apenas uma. Desse 
modo, ao invés de dividir por 2 e depois por 3, divide-se por 6: 
 

 
 
Ou ainda multiplica-se por um sexto: 
 

 
 
Uma forma de descobrir essa nova razão é realizar as duas divisões sucessivas e 
analisar a relação do resultado final com a medida do lado do triângulo. 
 

 
 
24 dividido por quanto resulta em 4? Ou 4 vezes quanto resulta em 24? 
Dessa forma as novas medidas serão: 
 

 

 

 
 
Para calcular a nova área é necessário lembrar que o triângulo é retângulo, 
assim, as medidas da base e altura coincidem com seus dois catetos: 
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