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“ ViVa como se fosse morrer amanhã. aprenda como 
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Mahatma Gandhi 

 

                      

➢ Segue atividades semana de “isolamento social”( 09 a 13 de novembro). 
➢ Seguir orientações passadas pela professora. 
➢ Não esquecer de colocar a data. 
➢ Bons Estudos! 

 

 

                              Quem foi Pitágoras? 
Segundo a história Pitágoras de Samos (570 a.C. - 495 a.C.) foi um filósofo e matemático grego 
que fundou a Escola Pitagórica, localizada no sul da Itália. Também chamada de Sociedade 
Pitagórica, incluía estudos de Matemática, Astronomia e Música. 

Embora as relações métricas do triângulo retângulo já fossem conhecidas pelos babilônicos, 
que viveram muito antes de Pitágoras, acredita-se que a primeira demonstração que esse 
teorema se aplicava a qualquer triângulo retângulo tenha sido feita por Pitágoras. 

O Teorema de Pitágoras é um dos teoremas mais conhecidos, importantes e utilizados na 
matemática. Ele é imprescindível na resolução de problemas da geometria analítica, geometria 
plana, geometria espacial e trigonometria. 

Além do teorema, outras importantes contribuições da Sociedade Pitagórica para a Matemática 
foram: 

• Descoberta dos números irracionais; 
• Propriedades dos números inteiros; 
• MMC e MDC. 

 

Teorema de Pitágoras 

 

O Teorema de Pitágoras relaciona o comprimento dos lados do triângulo retângulo. Essa 
figura geométrica é formada por um ângulo interno de 90°, chamado de ângulo reto. 
O enunciado desse teorema é: 

"A soma dos quadrados de seus catetos corresponde ao quadrado de sua hipotenusa." 

Fórmula do teorema de Pitágoras 
Segundo o enunciado do Teorema de Pitágoras, a fórmula é representada da seguinte maneira: 

a2 = b2 + c2 
Sendo, 

https://www.todamateria.com.br/pitagoras/


a: hipotenusa 
b: cateto 
c: cateto 
 

 
A hipotenusa é o maior lado de um triângulo retângulo e o lado oposto ao ângulo reto. Os 
outros dois lados são os catetos. O ângulo formado por esses dois lados tem medida igual a 
90º (ângulo reto). 
Identificamos ainda os catetos, de acordo com um ângulo de referência. Ou seja, o cateto 
poderá ser chamado de cateto adjacente ou cateto oposto. 

Quando o cateto está junto ao ângulo de referência, é chamado de adjacente, por outro lado, 
se está contrário a este ângulo, é chamado de oposto. 

 
Veja a seguir três exemplos de aplicações do teorema de Pitágoras para as relações métricas 
de um triângulo retângulo. 

Exemplo 1: calcular a medida da hipotenusa 
Se um triângulo retângulo apresenta 3 cm e 4 cm como medidas dos catetos, qual a 
hipotenusa desse triângulo? 

 

Portanto, os lados do triângulo retângulo são 3 cm, 4 cm e 5 cm. 



Exemplo 2: calcular a medida de um dos catetos 
Determine a medida de um cateto que faz parte de um triângulo retângulo, cuja hipotenusa é 
20 cm e o outro cateto mede 16 cm. 

 

Portanto, as medidas dos lados do triângulo retângulo são 12 cm, 16 cm e 20 cm. 

https://youtu.be/PGPRh4JBIsg 
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2- A distância entre os muros laterais de um lote retangular é exatamente 12 metros. Sabendo 
que uma diagonal desse lote mede 20 metros, qual é a medida do portão até o muro do fundo? 
 
3- Um garoto observa uma coruja no alto de um poste de 8 metros de altura. A sombra projetada 
desse poste no chão possui comprimento de 6 metros naquele horário. Sabendo que o poste 
forma um ângulo de 90° com o solo, qual é a distância do garoto até a coruja? 
 
4-Um avião percorreu a distância de 5 000 metros na posição inclinada, e em relação ao solo, 
percorreu 3 000 metros. Determine a altura do avião. 
 
5-Calcule a metragem de arame utilizado para cercar um terreno triangular com as medidas 
perpendiculares de 60 e 80 metros, considerando que a cerca de arame terá 4 fios. 
 
 

https://youtu.be/PGPRh4JBIsg

