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1. Áreas - caṕıtulo 2 da apostila 3

A seção 2.1 da apostila 3.

Nas páginas 25 e 26 são apresentadas as seguintes propriedades sobre a área de um triângulo.

Propriedade 1: Triângulos de mesma base e mesma altura possuem a mesma área.

Propriedade 2: A mediana de um triângulo divide sua área em duas partes iguais.

Exerćıcios (páginas 27-29).

Propriedade 3: Se dois triângulos têm a mesma altura, então a razão entre suas áreas é igual à razão entre
suas bases.

Propriedade 4: A razão entre as áreas de triângulos semelhantes é igual ao quadrado da razão de semelhança.

O exerćıcios resolvido 3 (página 32), o exerćıcio resolvido 4 (página 35) e o exerćıcio resolvido 5 (página 36).

2. Exerćıcios

Resolver os problemas do caṕıtulo 2 da apostila 3 (páginas 46-54).

Exemplo 1: (Apostila 3, exerćıcio 2, página 46) Observe a figura a seguir. Por um ponto da diagonal do
retângulo foram traçadas paralelas a seus lados. Mostre que as áreas dos retângulos sombreados são iguais.

Exemplo 2: (Apostila 3, exerćıcio 3, página 47) Do pentágono ABCDE sabe-se o seguinte: Â = Ê = 90o,

B̂ = Ĉ = 120o, AB = CD = 4 e BC = 8. Calcule a área desse pentágono.

Exemplo 3: (Apostila 3, exerćıcio 4, página 47) O triângulo ABC tem lados medindo 5 cm, 7 cm e 8 cm.
Calcule sua área e o raio da circunferência inscrita.

Exemplo 4: O quadrilátero ABCD é um retângulo e os pontos E, F e G dividem a base AB em quatro partes
iguais. Determine a razão entre a área do triângulo CEF e a área do retângulo ABCD.
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Exemplo 5: (Apostila 3, exerćıcio 5, página 47) No paralelogramo ABCD de área 1, os pontos P , Q e R, nesta
ordem, dividem a diagonal AC em quatro partes iguais. Qual é a área do triângulo DPQ?

Exemplo 6: Na figura a seguir, a área do retângulo ABCD é 48 e os pontos E e F são pontos médios dos
segmentos AD e CB. Se M é um ponto dentro do retângulo EFCD e se x é a área do triângulo ABM , então

(a) 24 < x < 48.

(b) 12 < x < 48.

(c) 12 < x < 24.

(d) 6 < x < 24.

(e) 48 < x < 96.

Exemplo 7: (Apostila 3, exerćıcio 6, página 47) No triângulo ABC de área 1, as medians BM e CN cortam-se
em G. Qual é a área do triângulo GMN?

Exemplo 8: (Apostila 3, exerćıcio 7, página 47) Na figura a seguir, AD =
2

3
AB e AE =

2

3
AC. O segmento

DE divide o triângulo em duas partes: um triângulo de área S1 e um trapézio de área S2. Qual destas áreas é
maior?

Exemplo 9: Dado um triângulo ABC, deseja-se desenhar um segmento DE paralelo a BC de modo que este
segmento divida o triângulo ABC em duas regiões de mesma área. Descreva de que modo este segmento DE

deve ser traçado, por exemplo, calculando a razão
H

h
das alturas dos triângulos ABC e ADE.
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Exemplo 10: (Apostila 3, exerćıcio 11, página 48) Abaixo você vê dois retângulos iguais. Colocando um sobre
o outro, como mostra a figura, determine se o retângulo de cima cobriu mais da metade do retângulo de baixo,
exatamente a metade ou menos da metade.

Exemplo 11: (Apostila 3, exerćıcio 15, página 49) A figura abaixo mostra um triângulo de altura 1 dividido
por duas retas paralelas à sua base em três partes de mesma área. Qual é a altura do trapézio central?

Exemplo 12: (Apostila 3, exerćıcio 19, página 51) Seja ABCD um quadrado de lado 1 e sejam M e N os
pontos médios dos lados BC e CD, respectivamente. Traçando os segmentos AM , AN e NB, calcule as áreas
das cinco partes em que o quadrado ficou dividido.

3. O Teorema de Pitágoras

Uma demonstração.
Dado um triângulo retângulo de hipotenusa a e de catetos b e c, uma demonstração do Teorema de Pitágoras

está sugerida nas páginas 5 e 6 da apostila 3, onde um quadrado de lado b + c está decomposto em quatro
triângulos retângulos e um quadrado de lado a.

Assim, calculando a área do quadrado de lado b + c como a soma da área do quadrado de lado a com as áreas
dos quatro triângulos retângulos, obtemos
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(b + c)2 = 4
bc

2
+ a2 ⇒ b2 + 2bc + c2 = 2bc + a2 ⇒ b2 + c2 = a2 .

Esta expressão a2 = b2 + c2 é conhecida como Teorema de Pitágoras.

Este Teorema pode ser interpretado do seguinte modo: a soma das áreas dos quadrados constrúıdos sobre
os catetos é igual a área do quadrado constrúıdo sobre a hipotenusa. Geometricamente isto pode ser verificado
através da análise da seguinte figura (Henry Perigal), em que os quadrados constrúıdos sobre os catetos podem
ser divididos em pedaços que, reorganizados, formam o quadrado constrúıdo sobre a hipotenusa.

Exemplo 13: (exerćıcio 36, PD encontro 5, G2) Neste exerćıcio veremos chamadas relações métricas em um
triângulo retângulo. Seja ABC um triângulo retângulo de catetos a e b e de hipotenusa c. Seja CH a altura
relativa à hipotenusa, com BH = m e HA = n. Demonstre que

(a) ab = ch.

(b) cm = a2

(c) cn = b2.

(d) h2 = mn.

Utilizando os ı́tens (b) e (c) apresente uma nova demonstração para o Teorema de Pitágoras: a2 + b2 = c2. Além
disso, de que modo a igualdade ab = ch se relaciona com a área do triângulo ABC?

Exemplo 14:

(a) Determine a altura de um triângulo equilátero de lado 10.

(b) Determine a área de um triângulo equilátero de lado 10.

(c) Determine a altura de um triângulo equilátero de lado a.

(d) Determine a área de um triângulo equilátero de lado a.

Exemplo 15: Considere o triângulo equilátero AEF inscrito no quadrado ABCD de lado 12. Calcule a área
desse triângulo, sabendo que CE = CF .

4



Exemplo 16: Em cada uma das figuras a seguir vemos um triângulo retângulo ABC com AB = 3, AC = 4 e
BC = 5. Em cada caso, determine o comprimento do segmento DE sabendo que ele divide o triângulo ABC
em duas regiões de mesma área.
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