
 

 

Tarefa 05 – Prof. Luan 
Frente F (Semelhança de triângulos) 

 
01. Os lados de um triângulo medem 7 cm, 5 cm e 4 cm. Determine os lados de um triângulo semelhante 

sabendo que a razão de semelhança do primeiro para o segundo é 1/3. 
 
02. A razão de semelhança de dois triângulos é 4/5. Sabendo que os lados do maior triângulo medem, 

respectivamente, 20 cm, 30 cm e 40 cm, calcule o comprimento dos lados homólogos do triângulo menor. 
 
03. Os lados de um triângulo medem 6 m, 8 m e 11 m. Quais são as medidas dos lados de um triângulo 

semelhante, sabendo que o lado homólogo de 6 m vale 3 m? 
 
04. Os lados de um triângulo medem 8 cm, 18 cm e 16 cm. Um triângulo semelhante a esse tem 63 cm de 

perímetro. Determine os lados do segundo triângulo.  
 
05. O perímetro de um triângulo é 60 m, e um dos lados tem 25 m. Qual é o perímetro do triângulo 

semelhante, sabendo-se que o lado homólogo ao lado cuja medida foi dada mede 15 m? 
 
06. Os perímetros de dois triângulos semelhantes são 48 cm e 60 cm. O maior lado do triângulo maior mede 

25 cm. Determine a medida do maior lado do triângulo menor. 
 
07. Um triângulo, cujos lados medem 12 m, 18 m e 20 m, é semelhante a outro cujo perímetro é 10 m. Calcule 

a medida do maior dos lados do triângulo menor. 
 
08. A razão de semelhança entre dois triângulos é 5:7. Se a área do primeiro triângulo é 125 cm², qual é a 

medida da área do segundo. 
 
06. Na figura temos três retângulos: o menor, o intermediário e o maior. Determine o comprimento do menor 

retângulo sabendo-se que o menor e o maior retângulo são semelhantes. 

 
 

07. O perímetro de um pentágono ,ABCDE  é 245 cm, e o lado AB  desse pentágono mede 52 cm. Qual é o 

perímetro do pentágono ,GHIJK  semelhante a ,ABCDE  se o lado ,GH  correspondente ao lado ,AB  
mede 13 cm? 

 
08. Dizer que uma tela de televisão tem 20 polegadas significa dizer que a diagonal da tela mede 20 

polegadas. Quantas telas de televisão de 20 polegadas cabem numa tela de 60 polegadas? 
 
 
 
 
 


