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Significado de algumas designações estatísticas relevantes:
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Estatística – Ciência que recolhe, organiza e interpreta dados;

Ficha de Trabalho 26 – Semelhança de Triângulos
Semelhança de Figuras:
Quando ampliamos uma fotografia conseguimos encontrar alguma diferença entre a original e a
ampliação, além do seu tamanho?
 Não, porque as duas fotografias têm a mesma forma. Por isso, dizemos que as fotografias
são semelhantes.

Se, por exemplo, observarmos a imagem de um objecto através de um jarro com água, não
obtemos uma imagem semelhante à original. Neste caso as figuras não são semelhantes.
 Duas figuras são semelhantes se tiverem a mesma forma, ou seja, se acontecerem duas
coisas:
1. As figuras mantêm os ângulos correspondentes iguais.
2. As figuras têm os lados correspondentes directamente proporcionais.

Exemplo:
Será que dois rectângulos são sempre semelhantes?

Os rectângulos mantêm os ângulos correspondentes iguais. Vejamos, no entanto, se os
rectângulos têm os lados correspondentes proporcionais:
 Os rectângulos A e B são semelhantes pois

e

, ou seja,

.

3 é a constante de proporcionalidade, que, neste caso, designamos por razão de
semelhança. Neste caso o comprimento e a largura do rectângulo B são 3 vezes maiores do
que o comprimento e a largura do rectângulo A. Logo os rectângulo A e B são semelhantes.
 O rectângulo C não é semelhante nem ao rectângulo A nem ao rectângulo B, pois os lados
correspondentes não são directamente proporcionais:
e

Exercícios:

1. Observa os triângulos e diz, em cada par,
se são ou não semelhantes.

2. De acordo com os dados da figura, determina a altura
da árvore.

3. Determina a altura do seguinte monumento nacional, usando as medidas de sombras
em dias de sol.

4. De acordo com a figura, determina x.

5. Observa a figura e determina x.

6. Dois campistas querem descobrir a largura de um rio que têm de atrevessar. Observa na
figura como procederam. Que largura tem o rio?

