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ESCOLA E. B. 2, 3 DE ALGOZ 

Agrupamento de Escolas de Algoz 
 

 

              TAREFA Nº 5 _ 8º ANO 
                            TEMA: TEOREMA DE PITÁGORAS 

Ano Lectivo 2010 /2011 
Março de 2011   

  TEOREMA DE PITÁGORAS_RESOLUÇÃO PROBLEMAS  DEPARTAMENTO MATEMÁTICA 

TURMA:  Nº  NOME:  

 

1. Verifica se são triângulos rectângulos, os triângulos cujos lados têm as medidas a seguir 

indicadas: 

a)  5, 12 e 15 cm; 

b) 5, 12 e 13 cm; 

c) 12, 16 e 20 cm. 

 

2. Três números inteiros que satisfaçam o Teorema de Pitágoras chamam-se ternos 

pitagóricos. Dá exemplos de ternos pitagóricos. 

 

3. Determina a distância entre os pontos: 

a) A e B: 

b) A e C; 

c) C e P; 

d) Q e Z; 

e) X e T: 

 

 

4. Atendendo aos dados da figura, calcula a altura 

da casa. 

 

 

 

5. ABCD é um rectângulo. F é o centro do semi-círculo de diâmetro AE. AE = 8 cm. CE = 5 cm. 

Determine a área da parte colorida. 
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6. Utilizando valores aproximados ao mm, determina: 

a) o comprimento da diagonal de um quadrado cujo lado mede 8cm; 

b) a altura de um triângulo equilátero cujo lado mede 8cm; 

c) o lado de um losango sabendo que as diagonais medem 12 e 16 cm, 

respectivamente; 

d) a área do quadrado cuja diagonal mede 32 m. 

e) a área dos hexágonos regulares cujo perímetro é 72 cm. 

 

 

7. A figura mostra um cubo de 3cm de aresta. 

a) Determina o comprimento da diagonal TR, com aproximação às décimas. 

b) Mostra que o triângulo TRI é equilátero. 

c) Calcula o comprimento da diagonal do cubo. 

 

 

 

 

8. Temos uma caixa de detergente com as seguintes dimensões: 30cm, 15cm e 8cm. 

Queremos comercializá-la oferecendo como brinde um lápis. Qual é o maior 

comprimento que o lápis pode ter de forma a caber na caixa? 

 

9. O Alcino é fanático por pesca desportiva. O problema 

é que agora comprou um carro novo e não sabe se a 

sua cana de pesca preferida cabe no porta-bagagem. 

As dimensões do porta-bagagem do carro estão 

representadas na imagem. A cana de pesca mede 

1,48 metros, será que cabe no porta-bagagem? 

 

 

 

 


