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Aplicação prática sobre semelhança de 

triângulos 
Objeto de conhecimento Habilidade 

 Semelhança de triângulos.  (EF09MA12) Reconhecer as condições 

necessárias e suficientes para que dois 

triângulos sejam semelhantes. 

Objetivos 

 Comparar triângulos usando critérios de congruência de triângulos. 

 Identificar triângulos semelhantes. 

 Reconhecer as características de um triângulo quanto às medidas dos lados e dos ângulos. 

 Indicar a congruência entre lados e entre ângulos de dois triângulos congruentes. 

 Resolver problemas envolvendo semelhança de triângulos. 

Recursos utilizados 

 Revistas, jornais, livros didáticos, entre outros 

materiais para pesquisa. 

 Laboratório de informática. 

 Papel kraft. 

 Moldes de pirâmides com diferentes 

tamanhos. 

 Varetas. 

 Réguas. 

 Trenas (manuseio exclusivo do professor). 

 Tubos de cola. 

 Giz. 

 Lousa. 

 Caderno. 

 Lápis grafite ou lapiseiras. 

 Bastões de madeira de um metro de medida de 

comprimento cada. 

 Papel sulfite. 

 Tesouras com pontas arredondadas. 

 

Quantidade estimada de aulas 
 4 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (2 aulas: em média 100 minutos) 

Essa etapa tem por objetivo verificar os conhecimentos prévios dos alunos por meio da realização 

de um diálogo a respeito de situações nas quais os triângulos estão presentes, partindo de contextos 

da própria Matemática ou de situações do cotidiano. Para a realização dessas atividades, reserve com 

antecedência o laboratório de informática, caso essa seja a opção para realização das pesquisas, ou 

selecione diversos tipos de materiais para pesquisa, como revistas, jornais, livros didáticos, entre 

outros. Em seguida, proponha uma atividade prática, envolvendo a construção de pirâmides e o 

estudo de suas dimensões com base na semelhança de triângulos. Nesse caso, é importante dispor de 

quantidades de materiais suficientes para todos os grupos, como papel kraft, moldes de pirâmides de 

diferentes tamanhos, varetas, réguas, tubos de colas e tesouras com pontas arredondadas. 
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Atividade 1 

Inicialmente, organize a turma em duplas e solicite que mencionem exemplos de situações nas 

quais os triângulos estejam presentes. Para isso, disponibilize revistas, jornais, entre outros materiais 

de pesquisa, ou mesmo livros didáticos da disciplina, por meio dos quais os alunos possam selecionar 

exemplos práticos provenientes de obras arquitetônicas, objetos, entre outros. Peça que construam no 

caderno esboços das figuras, destacando a presença dos triângulos. Oriente-os a realizar registros a 

respeito das pesquisas realizadas, inclusive das fontes consultadas na identificação dos exemplos 

selecionados, como o nome e o número da página da revista escolhida, por exemplo. Se possível, 

encaminhe os alunos ao laboratório de informática para a realização de pesquisas a respeito desse 

tema. A orientação é semelhante, porém, peça que façam os registros indicando as fontes de pesquisa. 

Em seguida, promova um diálogo a respeito das pesquisas realizadas pelas duplas. Nesse momento, 

convide alguns alunos a exporem brevemente alguns dos exemplos escolhidos, relacionando a 

presença dos triângulos em situações do cotidiano e/ou nos conteúdos matemáticos. Registre na lousa 

as informações relevantes, solicitando aos alunos que as registrem em seus cadernos. 

 

Atividade 2 

Para esta atividade, os alunos devem ser organizados em pequenos grupos, compostos por três ou 

quatro integrantes. Cada grupo deverá receber uma folha de papel kraft, bem como moldes de 

pirâmides de diferentes tamanhos, uma vareta, régua, tubo de cola e tesoura com pontas 

arredondadas. É necessário que todos os grupos disponham de materiais suficientes para a realização 

da atividade proposta. É preferível que os moldes distribuídos aos alunos representem pirâmides retas, 

de modo a auxiliar nas análises de semelhança de triângulos. 

Oriente os alunos a analisarem os moldes das pirâmides disponibilizados, discutindo a respeito das 

propriedades dos triângulos. Em seguida, oriente-os a construir as pirâmides com base nos moldes 

disponíveis. É importante que os grupos sejam orientados a construírem diferentes tamanhos de 

pirâmides para contribuir com a discussão a ser realizada ao final da atividade. 

Após as construções, solicite que os alunos posicionem uma pirâmide em um local da sala no qual 

seja possível observar a formação de uma sombra cuja medida possa ser determinada de maneira 

conveniente por meio de uma régua. Além disso, peça que coloquem ao lado da pirâmide uma vareta, 

verticalmente, avaliando também a medida o comprimento de sua sombra. Assim, a proposta é que os 

alunos estimem a medida da altura da pirâmide conhecendo a medida da altura da vareta, ao ser 

colocada na posição vertical, bem como a medida das sombras da pirâmide e da vareta. Para isso, eles 

deverão empregar as semelhanças de triângulos, de modo a identificar relações entre as medidas 

consideradas. 

Explique aos alunos na lousa que, conhecendo as medidas do comprimento da aresta da base da 

pirâmide (ab),do comprimento da sombra da pirâmide (sp), da altura da vareta (hv) e o comprimento da 

sombra da vareta (sv), tem-se que a medida da altura da pirâmide (hp) pode ser calculada, por 

semelhança de triângulos, com base na expressão: 

 
ℎ𝑝

ℎ𝑣
=

𝑎𝑏
2

+𝑠𝑝

𝑠𝑣
 a)
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Esta relação pode ser construída com base na análise da figura a seguir. 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

O objetivo é que os alunos consigam empregar esse tipo de relação de semelhança no estudo da 

altura da pirâmide, com base nos dados coletados ao longo da atividade prática. Por isso, é importante 

orientá-los a realizar desenhos, esquemas, a estabelecer relações, bem como a realizar registros a 

respeito de todos os dados coletados, das relações construídas ao longo do desenvolvimento da tarefa, 

além das conclusões obtidas durante esse processo. 

Após a realização desta atividade, promova um diálogo com toda a turma a respeito das conclusões 

obtidas pelos grupos ao desenvolverem a atividade. Reproduza na lousa os registros com base nas 

resoluções apresentadas, de modo que as relações de semelhança entre triângulos sejam 

sistematizadas, podendo ser analisadas na situação em estudo, como a do exemplo envolvendo a 

figura anterior. 

É essencial destacar que a proposta de calcular a medida da altura de um objeto com base na 

medida da altura de outro objeto tomado como referência é atribuída a Tales de Mileto, que dizem ter 

vivido entre os anos 625 e 547 antes da Era Cristã. De acordo com a História, Tales calculou a medida 

da altura de uma pirâmide com base na medida de sua sombra, utilizando, para isso, a semelhança de 

triângulos, tomando como base a medida da altura e da sombra de uma estaca utilizada como 

referência. No momento em que a medida da sombra da estaca fosse igual à medida de sua altura, a 

medida da altura da pirâmide seria igual à medida de sua sombra mais a metade da medida de sua 

base. As condições ideais para que os cálculos sejam realizados sem margem de dúvidas estão 

representadas abaixo. 

Ilustrações: Carmen Martinez 

 Condições favoráveis. 

 

 Condições não favoráveis. 

 

Vista superior da pirâmide. Vista superior da pirâmide. 

São raros os períodos do ano que o Sol se encontra em condições privilegiadas para efetuar tais 

medidas. Portanto, as dúvidas a respeito da verdadeira contribuição de Tales nesse assunto ressurgem 

e os registros históricos disponíveis sobre o tema são imprecisos. Para a realização da proposta 

sugerida nesta etapa da sequência, é provável que as condições de iluminação não sejam as mais 

ideais, mas fornecerão um valor aproximado do valor real, suficiente para a realização da atividade. 
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2ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nesta etapa, o objetivo é sistematizar o conceito de semelhança de triângulos, bem como realizar 

uma atividade prática para a estimativa da altura de objetos por meio do conceito em estudo. Para 

isso, providencie antecipadamente bastões de madeira medindo um metro de comprimento, trenas e 

papel sulfite, suficientes para todos os grupos. 

 

Atividade 1 

Inicie a atividade sistematizando, na lousa, o conceito de semelhança de triângulos, discutido na 

etapa anterior. Solicite aos alunos que copiem as informações no caderno. Em seguida, organize a 

turma em grupos de três ou quatro integrantes, entregando para cada grupo um bastão de madeira 

medindo um metro de comprimento, uma trena e folhas de papel sulfite. Além disso, para o 

desenvolvimento dessa atividade, é necessário que o dia esteja ensolarado. 

Direcione a turma ao pátio da escola, orientando a cada grupo que escolha um dos postes 

presentes nessa parte ou em outra parte interna da escola. Em seguida, proponha aos alunos a 

identificação de uma estimativa para a medida da altura do poste localizado no pátio de escola, 

utilizando o bastão de madeira e uma trena como únicos elementos auxiliares. Explique aos alunos 

que eles podem empregar o conceito de semelhança de triângulos, como fizeram com a altura da 

pirâmide na etapa anterior, solicitando que registrem no caderno as estratégias empregadas para a 

resolução do problema proposto. 

Disponha de um tempo para que os alunos possam realizar a atividade e, na sequência, retornem 

para a sala de aula, promovendo um diálogo a respeito da atividade em questão, retomando os 

conteúdos envolvendo semelhança de triângulos. 

 

3ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 

Nessa etapa, a proposta é retomar e sistematizar o conceito de congruência de triângulos, bem 

como propor a resolução de problemas relativos a esse tema. Para isso, providencie folhas impressas 

com os enunciados das questões para que os alunos possam colar em seus cadernos e resolvê-las com 

base no conceito em questão. 

Atividade 1 

Retome na lousa o conceito de semelhança de triângulos, associando com as investigações 

realizadas com base no cálculo da altura do poste e da pirâmide, solicitando aos alunos que copiem 

em seus cadernos. Em seguida, entregue a cada aluno uma folha impressa contendo os problemas 

relacionados à semelhança de triângulos, orientando-os a colarem em seus cadernos e a os 

resolverem individualmente. Reserve um tempo para essa atividade, acompanhando o trabalho 

realizado por eles. 
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Problema 1: Na figura a seguir, temos que os segmentos AB e CD são paralelos entre si. 

Ilustração: Carmen Martinez 

 

Com base nessa figura, responda: 

a) Os triângulos PAB e PCD são semelhantes? Justifique sua resposta. 

Resposta: Sim, pois os ângulos correspondentes são congruentes. 

b) Determine a medida do perímetro aproximado do triângulo PCD. 

Resposta: A medida do perímetro do triângulo PCD é de, aproximadamente, 25,8 cm. 

 

Problema 2: Em certo dia ensolarado, uma pessoa de 1,70 m de altura projeta uma sombra de 

0,90 m. Ao lado dessa pessoa, uma árvore projeta uma sombra de 2,90 m. Considerando essas 

informações, qual é a medida da altura aproximada dessa árvore, em metros? 

Resolução: Por semelhança de triângulos, podemos construir a relação 
1,70

𝑥
=  

0,90

2,90
 → 0,90𝑥 = 1,70 ∙ 2,90 → 𝑥 = 5,48 𝑚. 

Logo, a medida da altura da árvore é de, aproximadamente, 5,48 m. 

Em seguida, realize na lousa a correção dos problemas, discutindo com toda a turma a respeito das 

soluções propostas por eles, verificando as dificuldades que possam ter surgido durante esse 

momento e retomando os conceitos estudados. 

 

Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

1. De que forma a semelhança de triângulos pode auxiliar no cálculo de distâncias ou dimensões de 

objetos? 

Podemos estabelecer relações de semelhanças de triângulos entre as dimensões de um objeto conhecido com outro, desde 

que seja possível identificar algumas das dimensões desse último. 

2. Que elementos dos triângulos precisam ser avaliados quando desejamos estudar as relações de 

semelhanças? 

É necessário avaliar as relações de proporcionalidade entre os lados, bem como as congruências de ângulos correspondentes, 

conforme o caso de semelhança em estudo. 
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Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Realizei a pesquisa solicitada pelo professor e participei da discussão proposta?   

Contribuí com meu grupo no desenvolvimento das atividades de investigação?   

Resolvi os problemas propostos com base nos conceitos estudados?   

 


