
 

 

Resolução do Raio x - MAT5_17GEO01 

O Triângulo e os seus 3 lados 
 
Observe, atentamente, os triângulos abaixo: 

 

Conforme a medida dos seus lados, classifique os triângulos como equilátero,                     
isósceles ou escaleno, preenchendo, corretamente, as lacunas abaixo. 

 
 
 
▲ABC é um triângulo equilátero. 
▲DEF é um triângulo escaleno. 
▲GHI é um triângulo isósceles. 
▲JKL é um triângulo equilátero. 
▲MNO é um triângulo escaleno. 
▲PQR é um triângulo isósceles. 
▲STU é um triângulo isósceles. 
▲VWX é um triângulo escaleno. 
 

Resolução 1 
Utilizar primeiro a percepção das 
medidas dos lados:  
1. Reconhecer, visualmente, os 

Resolução 2 
Utilizar primeiro a percepção das 
medidas dos lados: 
1. Reconhecer, visualmente, os 
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triângulos escalenos, cujos lados 
guardam uma distância perceptível a 
olho nu; 
2. Reconhecer os equiláteros; 
3. Reconhecer e/ou estimar os 3 
isósceles. 
Utilizar a associação nome e tipo: 
4. Uma vez reconhecidos, associar os 
nomes dos triângulos ao conjunto das 
3 letras, que nomeiam os seus 
vértices, e preencher as lacunas, 
corretamente. 
 
 

triângulos escalenos, cujos lados 
guardam uma distância perceptível a 
olho nu. 
Utilizar a régua: 
2. Para garantir que têm mesma 
medida de lados, medir os 3 lados dos 
equiláteros; 
3. Igualmente, medir os dois lados que 
parecem iguais dos isósceles e 
reconhecê-los. 
Utilizar a associação nome e tipo: 
4. Uma vez reconhecidos, associar os 
nomes dos triângulos ao conjunto das 
3 letras, que nomeiam os seus 
vértices, e preencher as lacunas, 
corretamente. 
  
 

 
 

Resolução 3 
Utilizar régua como instrumento de 
medida dos lados:  
1. Medir os lados do triângulo, um a 
um e ir, simultaneamente, 
reconhecendo-os e associando-os à 
sua classificação quanto à medida dos 
lados, preenchendo, corretamente, as 
lacunas. 
 
 
 

Resolução 4 
Utilizar um recurso alternativo para 
estimar as medidas dos lados: 
1. Medir os lados do triângulo, 
fazendo marcações de seus 
tamanhos, em um palito, tira de 
papel, similar; 
2.  Reconhecer os tipos de triângulos, 
quanto aos lados; 
3. Associar os nomes à sua 
classificação, preenchendo, 
corretamente, as lacunas. 
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