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Semelhança 
 

 Dois polígonos regulares, com o mesmo 

número de lados, são sempre semelhantes. 

(Polígonos regulares têm todos os lados do 

mesmo comprimento e todos os ângulos com 

igual amplitude.) 

 Para que dois triângulos sejam 

semelhantes basta que dois dos ângulos 

correspondentes sejam iguais. 

 Dividindo um triângulo segundo uma recta paralela a qualquer dos seus lados, os triângulos 

resultantes são semelhantes. 

Relação entre perímetros e áreas de figuras semelhantes 
 

(1) Considere os triângulos rectângulos A e B, semelhantes, representados na figura. 

 (1.1) Determine o valor da razão de semelhança que 

 transforma o triângulo B no triângulo A. 

 (1.2) Calcule o perímetro e a área de cada um dos 

 triângulos. 

 (1.3) Preencha a tabela seguinte: 

 

Conclusões: Se dois polígonos, A e B, são semelhantes, de razão r: 

(*) A razão dos perímetros é igual ____________   (*) A razão das áreas é igual ____________ 

(2) Um quadrado A com 64cm2 de área foi transformado noutro quadrado B com 36cm2 de área. 

(2.1) Determine a medida do lado de cada um dos quadrados. 

 (2.2) Determine a razão de semelhança entre A e B. 

 

A escala de uma figura é a razão entre cada comprimento na figura e o correspondente 

comprimento do real. (Habitualmente o antecedente dessa razão é igual a 1) 

 

(3) Observe a planta da casa da Marta: 

(3.1) Se cada metro de rodapé custa 6 €, quanto vai 

gastar a Marta para o colocar na sua cozinha? 

(3.2) Quantos metros quadrados de alcatifa a Marta vai 

ter de comprar para colocar no chão da sua sala? 
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(4) A distância entre duas cidades, num mapa feito à escala 1 : 350 000, é 24 cm. 

(4.1) Qual é a sua distância real? 

(4.2) Se a escala fosse 1 : 500 000, a sua distância real seria maior ou menor? E a distância no 

mapa? Justifique a sua resposta. 

Critérios de semelhança de triângulos 
 

Para verificar se dois triângulos são semelhantes não é necessário comparar os lados e os três 

ângulos dos dois triângulos. A semelhança de triângulos é um caso particular da semelhança de 

polígonos pelo facto de ser um polígono apenas com três lados. Assim, para que dois triângulos 

sejam semelhantes, basta que verifiquem as condições mínimas designadas por critérios (casos) de 

semelhança de triângulos. 

Critérios de Semelhança de Triângulos 
Critério LLL (Lado-Lado-Lado) 
Dois triângulos são semelhantes se 
têm os lados proporcionais. 

Critério LAL (Lado-Ângulo-Lado) 
Dois triângulos são semelhantes se 
têm os comprimentos de dois lados 
proporcionais e o ângulo por eles 
formado congruentes. 

Critério AA (Ângulo-Ângulo) 
Dois triângulos são semelhantes se 
têm dois ângulos congruentes. 

 

 

 

 

 

 
 

Pelo Critério LLL, o triângulo ABC 

é semelhante ao triângulo DEF 

Pelo Critério LAL, o triângulo ABC 

é semelhante ao triângulo DEF 

Pelo Critério AA, o triângulo ABC é 

semelhante ao triângulo DEF 
 

(5) Justifique, enunciando o critério utilizado, que os pares de triângulos representados são 

semelhantes: 

(A)     (B)     (C)   

 

 

 

 

 

(6) A estaca tem 1,5 m e a sua 

sombra 2,5 m. A sombra do 

poste mede 5m. Qual a medida 

da altura do poste? 

(7) Determine a altura do 

farol. 

 

 

(8) Observe a figura e calcule a 

altura do prédio. 

 

 

 

 
    
 
 
 

BOM TRABALHO! 

F 


