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Grandes temas: 
 
1. Continuação do estudo dos polígonos e da circunferência. 

 
2. Congruência e semelhança: Teorema de Tales e algumas 

consequências fundamentais. 
 

3. Vetores e translações. 
 

4. Elementos de axiomatização da Geometria. 
 

5. Geometria no espaço. 
 

6. Trigonometria. 
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1. Continuação do estudo dos polígonos e da 
circunferência. 

GM7: 
a) Linhas poligonais, polígonos e quadriláteros. 
b) Classificação dos quadriláteros (trapézios, paralelogramos, 

papagaios, losangos). 
c) Propriedades dos polígonos e quadriláteros envolvendo ângulos 

internos, externos e diagonais. 
d) Áreas de trapézios e papagaios. 
GM9: 
a) Lugares geométricos envolvendo pontos notáveis de triângulos. 
b) Propriedades de ângulos, cordas e arcos definidos numa 

circunferência. 
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2. Congruência e semelhança: Teorema de Tales e 
algumas consequências fundamentais.  

GM7: 
a) Figuras isométricas ou congruentes. 
b) Figuras semelhantes. 
c) Polígonos semelhantes. 
d) Teoremas de Tales. 
e) Critérios de semelhança de triângulos. 
f) Homotetias. 
g) Relacionar perímetros e áreas de figuras semelhantes. 
h) Mudança de unidade de comprimento e incomensurabilidade. 
GM8: 
a) Teorema de Pitágoras. 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 

4.5. Decompor um dado triângulo em dois triângulos e um 
paralelogramo traçando as duas retas que passam pelo ponto 
médio de um dos lados e são respetivamente paralelas a cada 
um dos dois outros, justificar que os dois triângulos da 
decomposição são iguais e concluir que todos os lados do 
triângulo inicial ficam assim bissetados. 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 

Caderno de Apoio 



 
 
 

Geometria e Medida – 7.º ano  

d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 

4.7. Enunciar o Teorema de Tales e demonstrar as 
condições de proporcionalidade nele envolvidas por 
argumentos geométricos em exemplos com 
constantes de proporcionalidade racionais. 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 
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d) Teorema de Tales (GM7-4.5 a 4.7). 
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e) Critérios de semelhança de triângulos (GM7-4.8 a 4.11). 

4.8. Reconhecer que dois triângulos são semelhantes quando os 
comprimentos dos lados de um são diretamente proporcionais 
aos comprimentos dos lados correspondentes do outro e 
designar esta propriedade por «critério LLL de semelhança de 
triângulos». 

 
4.9. Reconhecer, utilizando o teorema de Tales, que dois triângulos 

são semelhantes quando os comprimentos de dois lados de um 
são diretamente proporcionais aos comprimentos de dois dos 
lados do outro e os ângulos por eles formados em cada triângulo 
são iguais e designar esta propriedade por «critério LAL de 
semelhança de triângulos». 
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e) Critérios de semelhança de triângulos (GM7-4.8 a 4.11). 

 

4.10. Reconhecer, utilizando o teorema de Tales, que dois triângulos 
são semelhantes quando dois ângulos internos de um são iguais 
a dois dos ângulos internos do outro e designar esta 
propriedade por «critério AA de semelhança de triângulos». 

 
4.11. Reconhecer, utilizando o teorema de Tales, que dois triângulos 

semelhantes têm os ângulos correspondentes iguais.  
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h) Mudança de unidade de comprimento e incomensurabilidade 
(GM7-7.1 a 7.6). 
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h) Mudança de unidade de comprimento e incomensurabilidade 
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h) Mudança de unidade de comprimento e incomensurabilidade 
(GM7-7.1 a 7.6). 
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a) Teorema de Pitágoras. 
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a) Teorema de Pitágoras. 
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3. Vectores e translações. 
GM8: 
a) Identidade de direcção e de direcção e sentido para segmentos 

orientados. 
b) Equipolência de segmentos orientados. 
c) Vectores. 
d) Vetores colineares e simétricos. 
e) Soma de um ponto com um vector; translações. 
f) Composição de translações e adição de vectores; regras do 

triângulo e do paralelogramo. 
g) Propriedades algébricas da adição de vectores. 
h) Propriedades das translações. 
i) Reflexões deslizantes e classificação das isometrias de um 

plano. 
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4. Elementos de axiomatização da Geometria. 
GM9: 
a) Objectos primitivos, relações primitivas e axiomas. 
b) Definições, teoremas e demonstrações. 
c) Linguagem das teorias axiomatizadas. 
d) Objectos primitivos e relações primitivas em algumas 

axiomáticas modernas da Geometria euclidiana. 
e) Confronto com a axiomática de Euclides. 
f) O 5º postulados de Euclides e o axioma euclidiano de 

paralelismo; geometrias não-euclidianas. 
g) Demonstrações simples acerca da posição relativa de rectas 

num plano envolvendo o axioma euclidiano de paralelismo. 
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f) O 5º postulados de Euclides e o axioma euclidiano de 
paralelismo; geometrias não-euclidianas (GM9-3.1 a 3.3). 

Em Geometria absoluta  por um ponto fora de uma recta passa 
sempre pelo menos uma recta paralela a uma recta dada: 

O axioma euclidiano de paralelismo estabelece que não passa mais do que uma! 

Este axioma é equivalente ao 5º postulado de Euclides 
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g) Demonstrações simples acerca da posição relativa de rectas 
num plano envolvendo o axioma euclidiano de paralelismo. 

4.1. Demonstrar que se uma reta interseta uma de duas 
paralelas e é com elas complanar então interseta a outra. 

 
4.2. Demonstrar que são iguais os ângulos correspondentes 

determinados por uma secante em duas retas paralelas. 
 
4.3. Demonstrar que duas retas paralelas a uma terceira num 

dado plano são paralelas entre si. 
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4. Geometria no espaço. 
GM9: 
a) Posições relativas de rectas e planos no espaço. 
b) Ângulo de dois semiplanos; planos perpendiculares. 
c) Recta perpendicular a um plano. 
d) Critério de perpendicularidade de planos. 
e) Projecção ortogonal de um ponto num plano e plano normal a 

uma recta num ponto. 
f) Perpendicularidade entre recta e planos e paralelismo de planos 
g) Plano mediador; caracterização como lugar geométrico. 
h) Distância entre pontos e planos, rectas e planos e entre planos 

paralelos. 
i) Áreas laterais e volumes de sólidos. 
j) Área de uma superfície esférica. 
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b) Ângulo de dois semiplanos; planos perpendiculares. 



 
 
 

Geometria e Medida – 3.º ciclo  

d) Critério de perpendicularidade de planos. 

GM9 
6.5. Provar que é condição necessária e suficiente para que dois 

planos sejam perpendiculares que um deles contenha uma reta 
perpendicular ao outro. 
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