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Lugares Geométricos 
 MATEMÁTICA 9º Ano 

 

Nº:                Nome do aluno: 

Data 

____/____/____ 

 

1. Imagina que encontras numa mala antiga, um velho mapa com instruções que permitem encontrar 

um tesouro. No encalço desse tesouro percorrerás um caminho. Segue as instruções para 

encontrar o tesouro. 

 

I. Traça o lugar geométrico 

dos pontos que estão a 

3cm da pedra assinalada. 
 

II. Assinala os pontos que 

estão a 5cm da árvore 

grande. 
 

III. Assinala os pontos que 

estão a 3cm da pedra 

assinalada e a 5cm da 

árvore grande (A e B).  
 

IV. Traça o lugar geométrico 

dos pontos equidistantes 

de A e B. 
 

V. Marca o ponto (C), da 

margem superior do rio, 

equidistante dos 

extremos A e B.  
 

VI. Assinala o ponto (D) que 

está à mesma distância 

desse ponto da margem, 

da base da torre e da 

base do monumento. 
 

VII. Marca o conjunto de 

pontos que estão a uma 

distância entre 2cm e 

3cm desse ponto. 
 

VIII. O tesouro encontra-se 

por baixo da única pedra 

nessa região !! 

 

 

_Ficha de Trabalho nº 7_ 
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2. A Sara vê televisão, na sala de estar, sentada a 3 m do televisor. Na figura abaixo, está desenhada a 

planta dessa sala, à escala de 1:50. O ponto A representa o local onde a Sara se senta para ver 

televisão. 

 

Recorrendo a material de desenho e de medição, assinala a lápis, na planta, todos os pontos da sala 

em que o televisor pode estar.  

Apresenta todos os cálculos que efectuares.  

 

3. O esquema da figura seguinte representa um campo de futebol. Supõe que, num determinado 

momento de um jogo, o João, o Miguel e o Francisco, jogadores de Os Vencedores, se encontram, 

respectivamente, nas posições J, M e F. O árbitro encontra-se a igual distância dos três jogadores. 

 

Assinala a lápis, na figura, com a letra «A», o ponto onde está o árbitro.  

Utiliza material de desenho e de medição. 

 


