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Triângulos Teorema de Pitágoras e 
Circunferências 

 9º Ano – Matemática – Professor Aldo 

LISTA 09 

1. (G1 - cmrj)  A figura abaixo apresenta 100  quadrados de lado medindo 1cm.  Uma formiga saiu do ponto A,  passou 

pelo ponto B  e foi até o ponto C.  Se ela tivesse seguido o caminho em linha reta de A  até C,  teria percorrido 

 

  
 

a) 13 cm     

b) 2 13 cm     

c) 8 cm     

d) 10 cm     

e) 52 cm     

  

 
2. (Uerj)  Segundo historiadores da matemática, a análise de padrões como os ilustrados a seguir possibilitou a 
descoberta das triplas pitagóricas. 
 

 
 

Observe que os números inteiros 2 23 , 4  e 25 ,  representados respectivamente pelas 2ª, 3ª e 4ª figuras, satisfazem ao 

Teorema de Pitágoras. Dessa forma (3, 4, 5)  é uma tripla pitagórica. 

 

Os quadrados representados pelas 4ª, 11ª e nª  figuras determinam outra tripla pitagórica, sendo o valor de n  igual a:  
 
a) 10     
b) 12     
c) 14     
d) 16     
  
 
 

 



 

 

A impressão deste material não é obrigatória. 

 

 

3. (Fgv)  Suponha que fosse possível dar uma volta completa em torno da linha do Equador caminhando e que essa 

linha fosse uma circunferência perfeita na esfera terrestre. Nesse caso, se uma pessoa de 2 m  de altura desse uma 

volta completa na Terra pela linha do Equador, o topo de sua cabeça, ao completar a viagem, teria percorrido uma 
distância maior que a sola dos seus pés em, aproximadamente,  
 

a) 63 cm.     

b) 12,6 m.     

c) 6,3 km.     

d) 12,6 km.     

e) 63 km.     

 

  
4. (Enem PPL)  Tradicionalmente uma pizza média de formato circular tem diâmetro de 30 cm  e é dividida em 8  fatias 

iguais (mesma área). Uma família, ao se reunir para o jantar, fará uma pizza de formato circular e pretende dividi-la em 

10  fatias também iguais. Entretanto, eles desejam que cada fatia dessa pizza tenha o mesmo tamanho (mesma área) 

de cada fatia da pizza média quando dividida em 8  fatias iguais. 

 
Qual o valor mais próximo do raio com que deve ser feita a pizza, em centímetro, para que eles consigam dividi-Ia da 
forma pretendida? 

Use 2,2  como aproximação para 5.   

 

a) 15,00     

b) 16,50     

c) 18,75     

d) 33,00     

e) 37,50     
 

 


