
 

 

Resolução da Atividade Principal - MAT5_17GEO01 

1º Momento 

1º) Cole o seu triângulo no centro da sua folha de papel. 
2º) Nomeie os vértices. 
3º) Com a régua, meça os 3 lados do seu triângulo e escreva os valores 
encontrados do lado correspondente. 
4º) Escreva quantos lados iguais ele tem no fim da folha. 
5º) Escreva o seu nome no verso da folha. 
6º) Em grupo, discutam e classifiquem os 3 triângulos, quanto ao número 
de lados: triângulos com 3 lados iguais; triângulos com 2 lados iguais; 
triângulos com 3 lados diferentes. 

 

2º Momento 

Reúnam-se em 3 grupos por tipo de triângulos: Grupo Triângulo com 3 
lados iguais; Grupo Triângulo com 2 lados iguais; Grupo Triângulo 3 lados 
diferentes. 
Apresente aos seus colegas o tipo de triângulo do seu grupo, mostrando as 
suas características.  
 
A turma deve finalizar em 3 grupos com números equitativos de pessoas e 
triângulos. Se a divisão do número de estudantes por 3 não for possível, eles 
devem reconhecer que, apesar de distintos, cada grupo de triângulos guarda 
uma característica comum em relação à medida dos lados. 
 

Resolução 1 
     

1. O trio pode escolher um critério 
comum, por exemplo, usar as iniciais 
de seus nomes para nomear os 
vértices e, consequentemente, seus 
triângulos ou outro critério qualquer; 
2. O estudante pode fazer as medidas 
dos lados de todos os triângulos com 
a régua e anotá-los junto ao lado 

Resolução 2 
     

1. O estudante pode escolher um 
critério pessoal ou aleatório para 
nomear os vértices e, 
consequentemente, seus triângulos; 
ou outro critério qualquer; 
2. O estudante pode fazer a medida 
de um dos lados e percebendo, 
visualmente, igualdade, inferir mesmo 
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correspondente; 
3. O trio pode analisar os 2 triângulos 
distintos, perceber as diferenças de 
classificação quanto à medida de 
lados e classificá-los; 
4. O grupo pode perceber 
características comuns, além de 
medidas de lados, como: abertura de 
ângulos, se o tamanho cresce 
proporcionalmente, se o tipo de 
triângulo é o mesmo; que o triângulo 
equilátero é também isósceles e que o 
inverso não é verdadeiro. 

valor para o outro lado do isósceles 
ou para os outros dois lados do 
equilátero; 
3. Cada um pode explicar aos seus 
colegas do trio qual a característica do 
seu triângulo, quando compara a 
medida dos seus lados, para que, 
juntos, o classifiquem; 
4. O grupo pode perceber 
características distintas, além das 
comuns, que o classificaram como do 
mesmo tipo, como: os tamanhos 
podem variar, desde que os critérios 
dos lados se mantenham, a forma 
também pode ser variável. 
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