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GT 1.1 Reconhecimento de formas geométricas  
Identificar e nomear uma forma geométrica simples, modelar 
objetos reais usando formas geométricas. 

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico “Identificar figuras planas e sólidos geométricos.” 
 

 
 

Dados a medir: 
Não há medições a fazer, simplesmente observar a forma de algum objeto 
plano ou a 3 dimensões. 
 

Solução: 
A nomeação da forma geométrica em formato de escolha múltipla:  

- Em 2D: Polígonos (contar o número de lados) / Elipse ou 
Hipérbole 

- Em 3D: Cubóide, cone, cone truncado, cilíndro, prisma poligonal 
ou pirâmide  
 

Sugestões possíveis: 

● Sugestões baseadas em imagens (setas) para localizar a forma 

geométrica.  

● Sugestões sobre as características da forma geométrica: 

o em 2D: "é um polígono" / "conta o número de lados: como 

se diz em grego antígo (encontra outras palavras)?" 

o em 3D: "quais são as características das pirâmides? e 

dos prismas? e dos cilíndros?" 

Lista de objetos: edifícios (2691, 7103, 7577, 8947), esculturas (8465), fontes (9010, 9063), bancos (6530), caixotes do lixo (9036), outros 
(8284, 7779) 
Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas: 
de: 2691 
en: 10777 
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sp: 6530, 7103, 7577, 8465 
pt: 8947, 9010, 9036, 9063 
fr: 8284, 1850, 9871 
sl: 7779, 7793,7794, 7795, 7902 
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GT 1.2 Reconhecimento de uma simetria Identificar os eixos de simetria numa forma geométrica básica. 

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico “Identificar no meio ambiente situações que podem ser modeladas por simetria (borboletas, 
edifícios)” 

 
Não utilizar fotografia da tarefa onde se podem identificar 
os eixos de simetria sem ter de estar no local onde se 
encontra a tarefa.     

Dados a medir: 
Não há medições a fazer, simplesmente observar a forma da figura. 
 

Solução: 
Identificar os eixos de simetria nomeando-os (por exemplo, horizontal, diagonal, …), 
ou desenhando-os. Pode-se utilizar o tipo de resposta “escolha múltipla”.  
Contar o número de eixos de simetría, com tipo de resposta “valor exato”. 
Nota: Um polígono regular con N lados tem N eixos de simetría. 
 

Sugestões possíveis: 
● Recordar o que é um eixo de simetria (fotografia, imagem, desenho). 

 
● De quantas maneiras podes "cortar" todo o objeto em dois “objetos-

espelho”? 
● Tem o cuidado de encontrar todos os eixos e de não contar nenhum deles 

duas vezes. 
 

Lista de objetos: arte urbana (Space Invaders 8045), paredes de edifícios (fachada 3176, moldura do teto de um arco 3669, muro antigo 
esculpido num museu 6102), recipiente de rua (fonte octogonal 7016), janelas (vitral de uma igreja 7238), mosaicos (mural fresco 8924, 
pavimentos 9032) 
Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:   
de:3669 
en:7016 
sp: 3176, 6102, 7238 
pt: 8924, 9032 
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sl: 
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2.1 Numeração 
Identificar os elementos de uma coleção e numerá-los. 

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico "Resolver problemas de contagem, usando a multiplicação em arranjos retangulares nos 
quais a lei do produto intervém." 

 
 

Dados a medir: 
Contar o número total de elementos. 
 

Solução: 
O número por contagem direta, encontrando padrões ou uma área: 

1. 𝑁 =  𝐴 ∙  𝑛 sendo 𝐴a área total e 𝑛 o número de elementos por 

m².  
2. Se dispostos de forma retangular, multiplicar o número de 

elementos de uma linha pelo número de elementos de uma 
coluna. 

 

Sugestões possíveis: 

● Quantos elementos há numa linha? 

● Quantos elementos consegues contar?  

● Como calculas o número de peças de um puzzle? 

● Identificas algum padrão? 

● Determina o número de elementos numa dada área, por exemplo 
1m² ou 4m². 

● Quantas vezes essa área cabe na área total? 
 

Lista de objetos: paragem de autocarros (1946, 7506), escadas (3023), edifícios (4036, 6808, 7427, 8696), chão (6303, 9020), muro de pedras 
(8957), esculturas (7559), bancos (8948), arte (4053)  
Assistente de tarefas: muro de pedras (retangular) / coluna para publicidade 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas: 
de:1946, 7506 
en: 4036 
sp: 6303, 6808, 7427, 7559, 8696  
pt: 8948, 8957, 9020 
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GT 2.2 Informação Identificar e interpretar números e símbolos. 

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico "Identificar e interpretar dados e mensagens de textos numéricos simples da vida quotidiana 
(faturas, folhetos publicitários, vendas ...)." 

 

Dados a medir: 
Números em vários sistemas de numeração (árabe, romano, relógio digital…), em 
particular analisando a tabela de números; pagamento automático de 
estacionamento; horário de funcionamento de uma instituição; memorial; análise de 
tabela de informações. 
 

Solução:  
A solução principal é baseada no uso de informações e, em seguida, 
reconhecer, registar e/ou fazer alguns cálculos aritméticos ou 
traduções/transformações com (reconhecimento e/ou substituição de unidades). 
Reconhecimento do(s) número(s), transformação no outro sistema numérico (dado); 
operação aritmética: determinar a idade da pessoa na estátua, contar o número de 
anos de/para alguns eventos, comparação de números ou resultados; reconhecer o 
número na informação fornecida, encontrar o objeto com o número fornecido, etc. 
 

Sugestões possíveis: 
● Atenção à recolha dos dados. 
● Regista e trabalha com número(s) com determinadas propriedades, se 

houver mais números no objeto exibido ou a encontrar. As propriedades 
dadas são: dígitos do número, tamanho do número (por exemplo, considere 
número(s) maiores do que…); número par, número ímpar, número decimal, 
… 

● Pergunta esclarecedora sobre a situação; por exemplo: Quantas horas 
pretendes estacionar? Qual o objeto que estás a analisar? 

● Codificação de algarismos romanos; transformação de unidades; 
● Uma imagem esclarecedora. 
●  
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Lista de objetos: parquímetro (7513), tabela com informação (6360, 7466, 13901), placa comemorativa (12399), etiquetas em objetos (árvores, 
caixas de guarda-roupa) (8946, 13517), marcador de livros (3040, 3041), mapa (13900)  

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas: 
de: 7513 

en: 6360, 13517 

sp: 7466 
pt: 8946 
fr: 3040, 3041, 4744, 1160  
sl: 13900, 13901, 12399 
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GT 2.3 Número de objetos retangulares, 
organizados de forma regular 

Decompor uma coleção de objetos retangulares de modo a calcular o seu número através 
da multiplicação, adição e/ou subtração.  

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico “O aluno encontra, reconhece e conta os objetos retangulares, organizados regularmente. 
Identificar e diferenciar formas retangulares em ambientes escolares e familiares, descrevendo-as usando o vocabulário básico." 

 

 

Dados a medir: 
O número de um tipo de objeto retangular (janela, vidro de janela, azulejo, pedra, 
chapa, tijolo) que são organizados horizontal e verticalmente. Os objetos cobrem 
uma área definida com precisão (pavimento, piso, teto, parede ou outra superfície). A 
forma da área coberta pelos objetos pode ser regular ou irregular; alguns objetos 
podem estar ausentes ou adicionados. 
 

Solução:  
Contagem simples de objetos por linhas e colunas, um por um, contagem de objetos 
alinhados: multiplicação. O resultado (produto) menos o número de objetos 
ausentes: multiplicação e subtração. O resultado (produto) adicionado de mais 
objetos: multiplicação e adição. Completar uma área, adicionando um número 
adequado dos mesmos objetos. Contar a altura do edifício usando o número de 
tijolos ou placas na parede. 
 

Sugestões possíveis: 
● Tenha atenção à área. 
● Tenha atenção ao número de linhas e colunas da área. 
● Pergunta esclarecedora sobre o problema, por exemplo, Quantas peças 

estão em falta? 
● Esclarecer a forma e o tipo de objeto por foto ou imagem. 

 

Lista de objetos: partes de vidro de janela (4049, 7538, 13502), objetos dispostos em grelha ou matriz (4708), telhado de metal, objeto de 
plástico (7732), pavimento de zona de pedestres (8949), fachada de edifício (4033, 7330), número de portas de caixas dispostas em matriz 
(4447), objeto de vidro colorido, janelas dispostas em matriz (9022, 10706) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:   
de: 7538, 4708 
en: 4033 
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sp: 7732, 7330 
pt: 8949, 9022 
fr: 4447, 4049 
sl: 13502, 10706 
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 GT 2.4 Frequência, Proporção 
Calcular a proporção de um número/tamanho pelo número/tamanho total com n 
casas decimais. 

Curriculum (em PT): 3º ciclo do ensino básico (9º ano) “Calcular a proporção entre dois números”. “Analisar e identificar figuras 
semelhantes, calculando a razão de semelhança e a razão entre longitudes, áreas e volumes de objetos semelhantes.” 

 
 

Dados a medir: 
Proporção de números inteiros: Número de ocorrências especiais (tamanho da 
subpopulação) e o número total de elementos (tamanho da população inteira). 
Proporção de medidas (comprimento, áreas, volumes, durações, quantidade 
representada por um número natural/inteiro). 
 

Solução:  
Contar/calcular o tamanho de cada população e dividir o tamanho da subpopulação 
pelo tamanho de toda a população. Arredondar o resultado para um número de 
casas decimais, se for solicitado. 
 

Sugestões possíveis: 
● Fórmula para frequência/probabilidade: (número/tamanho da 

subpopulação/objeto desejada) / (número/tamanho da população total/ 
objeto). 

● Fórmulas para áreas: área de um disco a partir do raio R (R2), área de 

triângulos a partir das medidas da base B e da altura H (BxH/2). 
● Lembre-se de arredondar o resultado para n casas decimais. 
● Observe simetrias, se houver alguma, para simplificar medidas/cálculos. 

 

Lista de objetos:  
● Para proporções de números inteiros de tijolos/azulejos em paredes/telhados (prédio da escola 7510, armários da escola 4971), 

letras/frases num texto (relógio alfanumérico 7497, poema/hino 6524), caixas de correio universitárias 13509, escala de mapa 7892. 
● Para proporções de medidas: áreas no solo (formas concêntricas 5657, 7493, 6378), áreas de formas verticais (escultura triangular 

9019), raios de objetos (árvore 6534), probabilidade no tempo (semáforo verde 9064). 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:    
de:5657, 7510, 7497, 7493    
en: 13509   
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sp: 6524, 6534, 6378     
pt: 9019, 9064    
fr: 4971    
sl: 7892 
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 GT 2.5 Poliedro Determinar o número de faces, arestas e/ou vértices de um poliedro. 

Curriculum (em PT): 5º ano "Reconhecer e identificar poliedros, prismas, pirâmides no ambiente, descrevendo os seus elementos básicos." 

 

 

Dados a medir: 
O número de faces poligonais, arestas e vértices do poliedro. 

Solução: 
Reconhecer o poliedro. Contagem simples das faces poligonais (com a mesma 
forma) do objeto atribuído, o poliedro. Reconhecer poliedros regulares, sólidos 
Platónicos: tetraedro regular (4 faces triangulares), cubo (6 faces quadradas), 
octaedro regular (8 faces triangulares), decaedro regular (12 faces pentagonais), 
icosaedro regular (20 faces triangulares). Contar o número de faces (F), arestas (A) e 
vértices (V) e verificar o Teorema de Euler para poliedros: V - A + F = 2. 
Compreensão das simetrias. Elaboração de estratégias de enumeração. 
Contar elementos mais específicos do objeto poliédrico ou das suas partes, como 
áreas de faces, superfície, comprimento, altura. 
 

Sugestões possíveis: 
 

● Perguntas que ajudem a solucionar o problema. Por exemplo, Que partes do 
poliedro estão ocultas? 

● Clarificar a forma e o tipo de objeto por foto ou imagem. 

Lista de objetos: escadas (1538), obras de arte construídas com poliedros (7426, 7786, 10391), sinalização (10388), estátuas, modelos de 
sólidos Platónicos presentes no exterior (7489), poliedros irregulares (11696). 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:   
de: 1538 
en: 
sp: 7426, 7489 
pt: 10391, 10388 
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fr:  
sl: 7786, 11696 
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GT 2.6 Combinatória Find the number of specified arrangements or permutations of people/objects 

Curriculum (em PT): 9º ano “Calcular o tamanho e a frequência de uma população. Enumeração com a ajuda de tabelas e árvores." 

 
 

Dados a medir: 
Identificar uma configuração e calcular o número de seus elementos. Por exemplo: 
Escadas: é necessário determinar o número de degraus. É importante que não se 
possa ver o número total de escadas na imagem da tarefa, caso contrário, não será 
necessário ir ao local para responder à tarefa. 
Suportes para bicicletas: É necessário contar o número de suportes para bicicletas e 
se é possível parquear uma ou duas bicicletas em cada suporte. É importante que 
não se possa ver o número total de suportes na foto. 
 

Solução:  
Criar uma estratégia de enumeração e calcular o número de configurações. Por 
exemplo: 
Escadas: Existem diferentes possibilidades para resolver a tarefa. Uma possibilidade 
é anotar as possibilidades de forma sistemática. 

Exemplo n= 5 

(1 1 1 1 1)  (1 Possibilidade), (2 1 1 1) (4 Possibilidades),  (2 2 1)  (3 Possibilidades), 
concluindo que há 8 possibilidades. 

Outra possibilidade é usar os números de Fibonacci. De acordo com isso, o número 
de possibilidades de subir uma escada com passos de n degraus é igual ao número 
de possibilidades subir uma escada com passos de (n-1) + (n-2) degraus. A série 
seria: 

(1) 1 2 3 5 8 13 21 34 55 89 etc. 
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Suportes para bicicletas: Para a primeira bicicleta, temos n possibilidades, para a 

segunda bicicleta n-1 e para a bicicleta número k: n- (k + 1). Estas possibilidades 

devem ser multiplicadas. Isso conduz ao cálculo seguinte: N = n ∙ (n-1) ∙ (n-2) ∙. . . ∙ 

(n- (k + 1)) possibilidades. 

 
Pode ainda resolver-se a tarefa com a ajuda da fórmula do problema da urna “com 
arranjo sem repetição”. As n bolas na urna simbolizam os suportes para as bicicletas. 
A primeira bicicleta é atribuída à primeira bola sorteada, a segunda bicicleta à 
segunda bola sorteada e a bicicleta número k à bola número k. O número de 
possibilidades é N = n! / (N-k)! 
 

Sugestões possíveis: 
● O espaço de configuração pode ser dividido num produto de duas sub-

configurações (por exemplo, cores x formas, linhas x colunas)? 
● Observe as simetrias, se houver alguma, de modo a simplificar os cálculos. 
● O número de permutações é n!=nx(n-1)x...x2 combinações de escolha. 
● Quantas possibilidades existem para o primeiro objeto a ser colocado? 

 

Lista de objetos:   
● Permutações: parqueamento de bicicletas (7657, 3755, 5348, 8961, 9065, 8187, 10775, 10400  ou de skates 4931), 

ancoradouro (7186), plataformas de combóio (8918), cadeiras/bancos (num corredor 6301, em torno de uma estátua 9062, 
numa praça 5608, 7772, fonte 7964, num campo 7992), bandeiras (num edifício 5473, numa praça), texto gravado (7712, 
2414713 

● Fibonacci: escadas (7566, 7535, 4664, 7792, 7896, 8013, 8190 ) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de:7567, 7566,7535, 10775 
en:3755, 4664, 5473 
sp:  5348, 6301, 7186 
pt: 8961,8918, 9024, 9062, 9065, 10400 
fr: 4931 
sl: 5608, 7712, 7772, 7792, 7896, 7964, 7992, 8013, 8187, 8190, 241471 
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GT (2.7) Sequências Usar sequências para modelar um fenómeno. 

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico OU 9º ano “"Resolver problemas relacionados com situações reais em que é necessário 
identificar sequências e progressões numéricas", "Obter e manipular expressões simbólicas que descrevam sequências numéricas, 
observando regularidades em casos simples que incluem padrões recursivos" 

 

Dados a medir:  
 
Identificar uma sequência, o número de ocorrências/possibilidades, a 
proporção entre os termos de uma sequência. 
Solução:  
 
O valor da sequência numa determinada etapa. Compreender uma série 
de eventos, modelá-la com uma sequência matemática, calcular o seu 
valor. 

 
Sugestões possíveis: 
 

● Tentar resolver o problema começando com uma etapa, depois 
duas, depois três, até encontrar o padrão. 

● Relação com a sequência de Fibonacci. 
● O número de ouro como limite das razões dos termos sucessivos 

na sequência de Fibonacci. 

Lista de objetos: escadas (3753, 4027, 4100, 4607, 4664, 5602, 6874, 6900, 6906, 6915, 7031, 7282, 8663, 9393, 9394, 10783, 12382), pinha 
(6673) tampa de saneamento (15904) azulejos (15554) 
Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de:  
en: 4100, 6906, 6915, 7031, 10783, 4027, 4607, 5602, 12382  
sp: 6673, 7282   
pt: 15904, 15554  
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fr: 6900   
sl: ru: 3753   
denmark: 4664   
it: 9393, 9394   
bulg: 6874   
cyprus: 8663 
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GT 3.1 Linha reta simples Medir ou calcular a distância entre dois pontos (segmento). 

Curriculum (em PT): 5º ano “Realizar medições aproximadas de comprimentos ou distâncias, usando os instrumentos apropriados (régua, fita 
métrica, ...) e expressar o resultado da medição usando as unidades mais adequadas”, “Calcular distâncias reais entre pontos no plano”. 

 

Dados a medir:  
A distância entre dois pontos. 
 

Solução:  
Medir com uma régua ou encontrar um padrão de unidade (degrau, laje, 
pedra do pavimento) para calcular a distância entre dois pontos. Escolha 
uma ferramenta adequada adaptada ao tamanho (degraus, corda, régua 
...) 
 

Sugestões possíveis: 
● Se não tem uma régua, use um padrão de unidade. 
● Talvez possa contar usando os pés (passos) ou as mãos. 
● Se a distância for uma altura (vertical), encontre uma distância 

horizontal semelhante mais fácil de medir. 
● Use o Teorema de Pitágoras. 

Lista de objetos: pavimento (1938), palácio (5054), arco (5685), fachada (7494), corrimãos (7533), escadas (7750), fonte (9011), edifício (9021) 
Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de:1938, 7533     
en:      
sp: 5054, 5685, 7494, 7750     
pt: 9011, 9021    
fr:    
sl:       
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GT 3.2 Comprimento de uma curva Medir o comprimento ao longo de uma curva. 

Curriculum (em PT): 6º ano “Resolver problemas relacionados com distâncias, perímetros, superfícies e ângulos de figuras planas, em 
contextos da vida real, utilizando as ferramentas tecnológicas e técnicas geométricas mais adequadas.” 

 

Dados a medir:  
A distância entre dois pontos numa ao longo de uma curva. 
 

Solução:  
Uma distância pedida, usando uma estratégia para calcular a distância 
entre dois pontos numa curva. Escolher uma ferramenta adequada 
adaptada ao tamanho e forma (degraus, corda, régua ...) 
 

Sugestões possíveis: 
● Perímetro de um círculo 
● Área de um círculo 
● Use uma corda ou uma ferramenta adequada para medir 
● Divida a forma original em formas menores conhecidas  

Lista de objetos: fonte (4385), escultura (544, 4394), cerca circular (5571, 9039), anel de metal (7335), lúnula (7558), estrutura num parque 
(7776) 
Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 4394, 4385    
en:     
sp: 5771, 7335, 7558      
pt: 9039     
fr: 544     
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GT 3.3 Diâmetro do círculo Calcular o raio e o perímetro de um círculo. 

Curriculum (em PT): 6º ano "Calcular o comprimento da circunferência, a área do círculo." 

 

Dados a medir:  
O raio/diâmetro (r/D) ou o perímetro (2πr) do círculo. 
 

Solução:  
Em primeiro lugar, medir o perímetro ou o raio e, em seguida, usar a 
fórmula P=πD=2πr. 

 
Sugestões possíveis: 

● Use uma unidade de medida padrão para medir o perímetro 
● Use passos para medir 
● Use um cabo ou uma ferramenta adequada para medir 
● Use a fórmula P = πD = 2πr 

Lista de objetos: vaso (7299), tronco de árvore (7537), bancos (8046), fonte (8119), ginásio ao ar livre (8500), escultura (9031) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 7537    
en: 7299    
sp: 8046, 8500    
pt: 9031   
fr:   
sl:   
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 GT 3.4   Raio de um setor circular Calcular o raio de um setor circular a partir do seu comprimento e do seu ângulo ao centro. 

Curriculum (em PT): 10º ano “Calcular o comprimento em figuras complexas.” "Resolver problemas relacionados com distâncias, perímetros, 
superfícies e ângulos de figuras planas." 

 
 

 
 

Dados a medir:  
(Nota: o centro do setor circular não deve ser alcançável) 
- O ângulo β em graus entre as duas tangentes do arco nos seus pontos extremos 
(transferidor) 
- O comprimento L do arco circular (com fita métrica) 
 

Solução: 
O ângulo ao centro α do arco pode ser determinado a partir do ângulo β como nas 
figuras abaixo (dependendo se o arco é maior ou menor que metade da 
circunferência): 

 

𝛼 = 180° − 𝛽 

 

𝛼 = 180° +  𝛽 

Então, por proporcionalidade, o perímetro de todo o círculo é 𝑃 =  𝐿 ×
360

𝛼
 e o seu raio 

é 𝑅 =  𝑃/2𝜋. 
 
Sugestões/subtarefas possíveis: 

● Faça um esboço da situação e desenhe as tangentes nos pontos extremos 
● O ângulo ao centro do arco depende do ângulo das duas tangentes 
● O comprimento do arco e o ângulo ao centro são proporcionais 
● A fórmula que dá o perímetro P de um círculo é 𝑃 =  2𝜋 × 𝑅 
●  
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Lista de objetos: Taças de água de rua ou parque, a parte externa de edifícios arredondados com grandes paredes (teatros, igrejas ou 
catedrais, mercado), banco (7525) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:   
de: 7525   
en:    
sp:    
pt:    
fr:     
sl: 
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GT 3.5 Coordenadas Cartesianas Situar um objeto num sistema de eixos pelas suas 2 coordenadas (medir ou observar). 

Curriculum (em PT): 5º ano “Conhecer, manusear e interpretar o sistema de coordenadas. Encontrar uma posição num plano ou grelha." 

 
 
 

Dados a medir: 
Número de movimentos horizontais e verticais na grelha para ir da origem até ao 
local correto (um quadrado numa grelha). 
 

Solução:   
Do canto inferior esquerdo (ou da origem mencionada) da grelha/mapa, contar o 
número de movimentos horizontais (resp. verticais) para obter a coordenada 
horizontal (resp. vertical) da localização na grelha/mapa. 
 

Sugestões possíveis: 
● A coordenada horizontal/vertical é o número de movimentos que tem de 

fazer-se para chegar ao local do canto esquerdo inferior (ou de outra origem 
mencionada ou atribuída) da grelha/mapa. 

● Conte o número de movimentos para a esquerda ou direita desta origem 
(coordenada horizontal) e o número de movimentos para cima ou para baixo 
(coordenada vertical). 

Lista de objetos: janelas de um edifício (6981), mapa com quadrículas (de uma cidade, escola, museu, ...), tabuleiro de xadrez (numa zona 
exterior), plano coordenado ou grelha no objeto 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 6981 
en:  
sp:  
pt: 16254  
fr: 
sl: 11454 
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GT 3.6 Escala 
Determinar a escala deste mapa/modelo. 
Determinar o tamanho do objeto real, conhecendo a escala de um 
modelo. 

Curriculum (em PT): 6º ano “Calcular dimensões reais de comprimento e medidas de superfícies em situações semelhantes: plantas, mapas, 
fotos aéreas, etc.” 

 

Dados a medir:  
Comprimento real L  Comprimento do modelo l 
Não se esqueça de usar as mesmas unidades nas duas medidas. 
 

Solução: 
A razão R é 

𝑅 =
𝐿

𝑙
 

A escala é 1: R. 
 

Sugestões possíveis: 
● Uma escala é geralmente escrita na forma 1:x. Isso 

significa que 1 cm no papel corresponde a x cm na 
realidade. 

● Encontre uma figura de referência no mapa e procure o 
original na área envolvente. 

● Meça um lado da figura na planta e aquele a que ele 
corresponde na realidade. 

● Use a escala para calcular o comprimento do objeto real 
a partir do comprimento do objeto modelo. 

● A escala é 1:x. Multiplique o comprimento do objeto 
modelo por x para obter o comprimento do objeto real. 
 

Lista de objetos: mapa (6990, 5051, 6307, 8967, 9014, 8152 7295, 7892), escultura (7539), mural pintado (7727), modelo (1902, 1799), mapa 
mundo (7884) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 6990, 7539, 1902    
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en: 1799    
sp: 5051, 6307, 7727, 7884    
pt: 8967, 9014    
fr: 8152    
sl: 7295, 7892 
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GT 3.7 Altura Determinar a altura de um objeto. 

Curriculum (em PT): 10º ano “Calcular as dimensões reais a partir de outras medidas relacionadas. Reconhecer triângulos semelhantes e, em 
situações de semelhança, usar o Teorema de Tales para o cálculo indireto de comprimentos em diferentes contextos ”. 

 

 

Dados a medir: 
Uma altura acessível h e um número n de objetos iguais 
OU altura da vara h e comprimento da sua sombra s, comprimento da 
sombra do objeto S 
OU dois ângulos de elevação 𝛼 and , distância d entre os dois pontos 

 

Solução: 
1. O objeto pode ser medido usando n vezes um determinado 

objeto menor de altura acessível h. Medindo a altura deste objeto 
menor e contando quantas vezes (n) ele se encaixa no que 
pretendemos medir, obtemos: 

𝐻 = 𝑛 ∙ ℎ 
2. Usando o Teorema de Interceptação (Teorema de Tales), medir 

a sombra de uma vara ou de uma pessoa e medir a sombra do 
objeto S, obtemos: 

𝐻 =
𝑆

𝑠
∙ ℎ 

3. Resolver o sistema de 
equações lineares: 

                    

Sugestões possíveis: 
● Procure regularidades no objeto que pretende medir. 
● Conte as pedras (azulejos, etc.) numa fileira do chão ao 

telhado. Qual a altura das pedras? 
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● Use esta altura e o número total de pedras para calcular o 
tamanho total do objeto. 

OU 
● Encontre triângulos semelhantes. Sirva-se de uma vara 

ou de outra pessoa. 
● Meça a sombra do objeto que pretende medir. Meça 

também a sombra da vara ou do seu amigo. 
● Não consegue medir a sombra? Coloque seu amigo na 

posição de interceptação (posição de Tales) com a torre. 
OU 

● Mova-se para uma área plana e ampla que permita que 
se afaste do objeto que pretende medir. Meça o ângulo 
de elevação no topo do objeto. 

● Aproxime-se do objeto alguns metros (fique de olho nele!) 
e meça o ângulo novamente. 

● Com esses dados, resolva o problema trigonométrico 
para estimar a altura. 

●  

Lista de objetos: torres (7528, 5690, 7487), edifícios (7498, 7548, 3772, 9066), árvores (3982, 6308), postes de iluminação (4028, 8709, 5774), 
colunas (5493), esculturas (9061), telhado (4970) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 7528, 7498, 7548    
en:3772, 3982, 4028, 5493    
sp: 5774, 5690, 6308, 7487, 8709    
pt: 9061, 9066    
fr: 4970    
sl: 
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GT 4.1 Declive  
Determinar a inclinação de uma subida. 
Fornecer o resultado em percentagem (graus). 

Curriculum (em PT): 8º ano  “Resolução de problemas que requerem o cálculo, interpretação e identificação de uma inclinação”. 

 

 

Para garantir que rampas possam ser usadas por cadeiras de 
rodas, a sua inclinação não deve ser superior a 6% - isto pode ser 
verificado numa tarefa MCM. 

Dados a medir:  
Diferença de comprimento (horizontal) Δx ou Comprimento da rampa Δl 
 

Solução: 
 

𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
 𝑜𝑟 𝑚 =

∆𝑦

√(∆𝑙)2−(∆𝑦)2
 

 
Para o grau de inclinação: 

𝛼 = 𝑡𝑎𝑛−1 (
𝛥𝑦

𝛥𝑥
) or 𝛼 = 𝑠𝑖𝑛−1 (

𝛥𝑦

𝛥𝑙
) 

 
Sugestões possíveis: 

● Use um triângulo de gradiente. 

● 𝑚 =
∆𝑦

∆𝑥
∶ Diferença na altura dividida pela diferença no 

comprimento (horizontal) 

● O resultado deve ser dado em percentagem. Por exemplo, m = 
0,8 é igual a 80 por cento. 

Para resultados em graus: 
● Forneça o resultado em graus, 𝑡𝑎𝑛−1(𝑚) = 𝛼  . Certifique-se de 

que a calculadora esteja em modo DEG. 
 

Lista de objetos: rampas (4026, 6375, 9037, 7773, 7893, 7961), corrimãos (7542), escadas (5199, 7722), escorregas (8499) 
Tarefa de assistente: Inclinação de uma rampa / Inclinação de um corrimão em percentagem/graus 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas: 
de: 7542 
en: 4026 
sp: 5199, 6375, 7722, 8499 
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pt: 9037 
fr: 4962 
sl: 7773, 7893, 7961 
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GT 4.2 Declive longo Calcular o ângulo entre uma inclinação e a horizontal. 

Curriculum (em PT): 10º ano "Usar relações trigonométricas para resolver problemas." 

 
 

Dados a medir: 
A elevação h (possivelmente curva), o comprimento L entre os pontos distantes da 
inclinação. 
Nota: o uso do transferidor deve ser menos preciso do que o uso das medidas 
abaixo + é necessário uma calculadora para inverter o cosseno. 
 

Solução:  
Calcule o ângulo superior 𝛼 usando o inverso da função cosseno 𝛼 =  𝐴𝑐𝑜𝑠(ℎ/𝐿) em 

graus. 
O ângulo da inclinação é o ângulo complementar 90°- 𝛼. 

 

Sugestões/subtarefas possíveis: 
● O cosseno de um ângulo num triângulo retângulo é a razão entre o 

comprimento do cateto adjacente e a hipotenusa. 
● Encontre o ângulo entre a inclinação e a vertical usando o inverso da função 

cosseno. 
● Num triângulo retângulo, os outros dois ângulos somam 90°. 

 

Lista de objetos:  rua (1182), muro inclinado (8969), escadas (4696, 9023), rampas curvas para pessoas com deficiência (4051) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:    
de:1182   
en:   
sp:    
pt: 8969, 9023   
fr: 4051    
sl: 
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 GT 4.3 Medida direta de ângulo Medir diretamente um ângulo. 

 

 
 

Dados a medir: 
O ângulo entre duas linhas definidas, por exemplo, formado pelo triângulo da sua 
posição e dois alvos remotos. 
 

Solução: 
Identificar as duas linhas: 

● desenhar um esboço numa folha de papel horizontal apontando para os dois 
alvos 

● construir uma réplica dobrável do ângulo em papel 
● estimar a fração do ângulo plano que se obtém duplicando o ângulo, usar um 

transferidor ou trigonometria para estimar o ângulo 
● estimar o ângulo por meio de um Jacob’s staff  ou um engenho de varas 

semelhante, com base na fórmula 2 𝑎𝑡𝑎𝑛(𝑤/2/𝑟) ≃ 𝑤/𝑟. 

 

Sugestões possíveis: 
● Será mais fácil se desenhar no papel? Como pode fazer um esboço fiel da 

situação? 
● [Para um ângulo obtuso] Tente dobrar uma folha de papel que se ajuste ao 

ângulo. 
 

Lista de objetos: azulejos circulares (em torno de árvores 7571), rodas (escultura 6367, moinho antigo 8047), blocos de edifícios circulares 
(7758), mastro (4042) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:   
de: 7571, 7570  

en:  

sp: 6367, 6522, 7758, 8047  

pt:  

fr: 4420 4050  

https://en.wikipedia.org/wiki/Jacob%27s_staff
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 GT 4.4 Ângulo Calcular um ângulo dada uma parte do perímetro de um círculo. 

Curriculum (em PT): 6º ano “Conhecer a fórmula do perímetro de um círculo e utilizá-la para resolver problemas de proporcionalidade e saber 
medir ou obter um ângulo de uma determinada amplitude”. 

 
 

Dados a medir:  
O comprimento L da parte do perímetro de um círculo. 
O raio r desse círculo. 
 

Solução:   
Identificar o centro do círculo, medir vários raios (se eles não estiverem próximos o 
suficiente, pode estar errado no ponto do centro) 
 
O ângulo 𝛼 =  𝐿/𝑟  em radianos, 𝛼 =  180 ∗ (𝐿/𝑟)/𝜋 em graus. 
 
Se o raio r for muito maior do que L, esta fórmula será aproximadamente igual à 
fórmula do arctan num triângulo. Portanto, isso também pode-se aplicar a triângulos 
estreitos. 
 

Sugestões possíveis: 
● Onde está o centro do círculo? 
● Qual é o raio r do círculo? 
● Qual é o comprimento L da porção do perímetro? 
● O ângulo 𝛼 =  𝐿/𝑟. 

 

Lista de objetos: azulejos circulares (em torno de árvores 7571), rodas (escultura 6367, moinho antigo 8047), blocos de edifícios circulares 
(7758, janelas de uma torre circular 4050), campo de visão FoV (câmara 4420) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 7571  
en:  
sp: 6367, 7758, 8047  
pt:  
fr: 4420 4050  
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GT 5.1 Área simples do retângulo Determine a área de um objeto de forma retangular. 

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico "Calcular o perímetro e a área dos polígonos em problemas contextualizados aplicando 
fórmulas e técnicas apropriadas." 

 

Dados a medir:  
Comprimento l largura w 
Os dados devem ser medidos várias vezes em locais diferentes para 
considerar desvios do modelo escolhido. 
Não se esqueça de usar as mesmas unidades em ambas as medidas. 
 

Solução:  
𝐴 = 𝑙 ∙ 𝑤 

 
Sugestões possíveis: 

● Qual a forma que modela o objeto? 
● Podemos assumir que é um retângulo. Determine sua 

área. 
● Área = comprimento multiplicado pela largura. Cuidado 

com as unidades! 

Lista de objetos: floreira (7534), baliza (5476), tabuleiro (6491, 9034, 7796, 7855, 8012), base de construção (7701), móveis (7842), superfície 
paralelepipédica (8958), ponte (9038), mesa (7771), campo de ténis (8196) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 7534    
en: 181041   
sp: 5476, 6491, 7701, 7842     
pt: 8958, 8968, 9034, 9038    
fr: 417310     
sl: 7771, 7796, 7855, 8012, 8196 
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GT 5.2 Área do círculo 
Identificar um círculo, o seu perímetro, diâmetro ou raio de forma a 
calcular sua área. 

Curriculum (em PT): 6º ano "Calcular o comprimento da circunferência, a área do círculo." 

 

Dados a medir:   
O perímetro (2πr), diâmetro (2r) ou raio (r) do círculo.  

 
Solução:   
Em primeiro lugar, meça o raio, o diâmetro ou o perímetro e depois use 
a fórmula A=πr2 nas unidades corretas para calcular a área do círculo.  
 

Sugestões possíveis: 
● Use um padrão de unidade para medir o raio ou o 

diâmetro. 
● Use uma corda ou ferramenta adequada para medir o 

diâmetro. 
● Use a fórmula A=πr2  

Lista de objetos: pedra circular (4034), tampa de poço (6450), jardim circular (8972), mesa redonda (9041), pedra de moinho (9016) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:    
de:     
en: 4034     
sp: 6450     
pt: 9016, 9041, 8972     
fr:     
sl:   
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GT 5.3 Área do cilindro 
Determine a área da superfície de um objeto modelado por uma 
forma cilíndrica. 

Curriculum (em PT): 6º ano "Calcular a área da superfície do cilindro e aplicar em problemas contextualizados." 

 

Dados a medir:  
Perímetro P Altura h 
Os dados devem ser medidos várias vezes em locais diferentes para 
considerar desvios do modelo escolhido. 
Não se esqueça de usar as mesmas unidades em ambas as medidas. 

 
Solução:  

𝐴𝐶 = 𝑃 ∙ ℎ 
 

Sugestões possíveis: 
● Qual a forma que modela o objeto? 
● Podemos assumir que é um cilindro. Determine a àrea da 

sua superfície. 
● Área = perímetro da base multiplicado pela altura. 

Lista de objetos: tronco de árvore (827), colunas (3981, 8971), tubos (6429), caixote do lixo (7063, 7889, 7752), miradouro (9015), poste 
(4932), floreiras (7710), coluna publicitária (7989), bancos (8198) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 827     
en: 3981    
sp: 6429, 7063, 7889, 7752    
pt: 8971, 9015   
fr: 4932    
sl: 7710, 7989, 8198 
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GT 5.4 Área da esfera 
Determine a área da superfície de (um objeto modelado por) uma 
esfera. 

Curriculum (em PT): 6º ano "Calcular áreas e volumes de esferas e aplicá-los na resolução de problemas contextualizados." 

 

Dados a medir: 
Diâmetro D ou perímetro do círculo maior P 
 
Os dados devem ser medidos várias vezes em diferentes partes para 
considerar desvios do modelo escolhido. 
 
Perímetro do círculo maior P: 
Certifique-se de que o círculo maior está a ser medido. 
 

Solução:  
Com a estimativa do diâmetro D, deduza o raio 𝑅 = 𝐷/2. 
 
Com o perímetro do círculo maior, deduza o raio 𝑅 = 𝑃/(2𝜋). 

 
𝐴𝐶 = 4𝜋𝑅2 

 
Sugestões possíveis: 

● Qual é a forma que modela o objeto? 
● Podemos assumir que é uma esfera. Determine a área da 

sua superfície. 
● Área = 4πR² 
● Podemos obter o raio medindo o diâmetro. 
● Podemos obter o raio medindo o perímetro do círculo 

maior. 
● Perímetro P=2𝜋𝑅 

 
Lista de objetos: edifícios (7337) pinturas (7338) esculturas (3120) sinalização (8964) refletor (7319) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
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de: 3120    
en:    
sp: 7337, 7338    
pt: 8964    
fr:    
sl: 7319 
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GT 5.5 Área do cone Determine a área da superfície curva de um cone. 

Curriculum (em PT): 9º ano “Compreender os elementos do cone (de revolução): a projeção do vértice coincide com o centro da base circular 
e a superfície lateral é formada pelos segmentos de reta que unem o vértice aos pontos da circunferência da base. A área do cone é metade 
do produto do perímetro da base e da geratriz." "Calcular áreas e volumes de cones e aplicá-los em problemas contextualizados." 

 

Dados a medir: 
O perímetro da base, a altura inclinada do vértice à base, a altura do cone, o raio do 
círculo da base. 
 

Solução:   
A área lateral A é a metade do produto do perímetro P do círculo da base do cone e 
a altura oblíqua S. 

𝐴 =
1

2
𝑃 × 𝑆 

Se a altura inclinada não puder ser medida diretamente, ela pode ser calculada a 
partir da altura H do cone e do raio 𝑅 = 𝑃/2𝜋  do círculo de base, usando o Teorema 

de Pitágoras: 

𝑆 = √𝐻2 + 𝑅2 
 

Sugestões possíveis: 
● Qual é a forma do objeto? 
● Um cone consiste de uma base circular, um vértice e uma superfície curva. 
● Consegue medir a altura (altura inclinada, superfície, raio da base circular)? 
● Identifique a base circular do cone. 
● Identifique o vértice do cone. 
● Use o Teorema de Pitágoras para calcular a altura inclinada. 
● Cuidado com as unidades. 
● Clarificação da forma, dos elementos do do cone por foto, imagem ou 

desenho. 
 

Lista de objetos: escultura (7441), pavilhão de vidro (785), parte do pilar (6566), pinheiro (2620), cone de segurança rodoviária (2399) marco 
em pedra (16999) 
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Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 785 
en:  
sp:7441 
pt:16999 
fr: 2399, 2620, 6566  
sl:  
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GT 5.6 Área do polígono regular Determine a área de um polígono regular. 

Curriculum (em PT): 6º ano “Entender o polígono como uma figura geométrica plana limitada por segmentos de reta chamados lados. 
Identificar um polígono regular: todos os lados têm o mesmo comprimento, os ângulos internos são do mesmo tamanho e os vértices estão 
num círculo circunscrito”. "Calcular o perímetro e a área de polígonos em problemas contextualizados aplicando fórmulas e técnicas 
apropriadas." 

 

Dados a medir:  
Perímetro do polígono regular = soma dos comprimentos de todos os lados = 
comprimento de um lado múltiplicado pelo número de lados (ou o número de 
vértices) 
Apótema = raio do círculo inscrito do polígono regular = distância perpendicular entre 
o centro do polígono e um lado do polígono = metade da distância perpendicular 
entre dois lados opostos 
O polígono regular (equilátero) consiste (ou pode ser dividido em) triângulos 
equiláteros ou isósceles com um vértice comum, que é o centro do polígono. 
 

Solução:   
Em geral: A área do polígono regular é o perímetro multiplicado pelo apótema 
dividido por dois. 
A área do polígono regular é o número de triângulos inscritos multiplicado pela área 
desses triângulos. 
Polígonos regulares: triângulo isósceles, quadrado, pentágono, hexágono, 
heptágono, octógono, eneágono ou nonágono, decágono, hendecágono ou 
undecágono, dodecágono, … 
 

Sugestões possíveis: 
● Qual é a forma do objeto? 
● Esclarecer dúvidas sobre a situação. Por exemplo: Quantos elementos não 

são visíveis? Como pode decompor a superfície em triângulos? 
● Esclarecer a forma e o tipo de polígono por foto, imagem ou desenho. 
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Lista de objetos: moldura de flores (2012), ladrilhos em forma de polígono regular (20, 2674), sinalização rodoviária (8072), fundo da sala 
(5349), tampa da caixa (13925), mesa (1691) fonte (16267) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  

de: 2012  
en: 20, 1691, 8072 

sp: 5349 

pt: 16267 

fr: 2674 

sl: 13925 
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GT 5.7 Lado de um triângulo retângulo Determine um dado comprimento usando o Teorema de Pitágoras. 

Curriculum (em PT): 8º ano "Aplicar o Teorema de Pitágoras para calcular comprimentos desconhecidos de triângulos e áreas de polígonos 
regulares, em contextos geométricos ou em contextos reais." 

 

Se necessário, destaque o segmento de reta, cujo comprimento 
pretende-se determinar. 

 

Dados a medir:  
Os comprimentos de dois dos três lados de um triângulo retângulo. 
 
 

Solução: 
Identifique o triângulo retângulo. Meça dois de seus lados. Calcule o 
comprimento do lado desconhecido usando o Teorema de Pitágoras 

𝑎² + 𝑏2 = 𝑐² 
onde c é a hipotenusa e a, b são os catetos do triângulo retângulo. 
 
 

Sugestões possíveis: 
● Qual é a forma geométrica que pode ser usada para identificar o 

comprimento do lado desconhecido? 
● Identifique o triângulo retângulo, do qual consegue medir dois 

lados. O comprimento do terceiro lado pode ser calculado usando 
o Teorema de Pitágoras. 

● O Teorema de Pitágoras é 𝑎² + 𝑏2 = 𝑐², onde a, b são os catetos 

do triângulo retângulo e c é a sua hipotenusa. 
 

Lista de objetos: fontes (10450), lagos (13409), bebedouro de cães (8973) 
Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 10450, 13409  
en:  
sp:  
pt: 8973  
fr:  
sl:  
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GT 6.1 Volume do cubóide 
Determine o volume (ou a massa) de um (objeto modelado por um) 
cubóide. 

Curriculum (em PT): 6º ano "Calcular áreas e volumes de poliedros e aplicá-los à resolução de problemas contextualizados.”   

 

Dados a medir: 
Comprimento l    Largura w    Altura h 
Os dados devem ser medidos várias vezes em diferentes partes para 
considerar desvios do modelo escolhido. 
Não se esqueça de usar as mesmas unidades em todas as medidas. 
 
Para determinar a massa, deve-se considerar a densidade também: 
Betão: 1,8-2,4 g/cm³ 
Granito:𝜌= 2,6 g/cm³ 
 

Solução: 
𝑉 = 𝑙 ∙ 𝑤 ∙ ℎ 

A massa é calculada multiplicando o volume pela densidade. 
m=𝜌 ⋅ 𝑉 

 

Sugestões possíveis: 
● Qual a forma que modela o objeto? 
● Pode assumir que é um cubóide. Determine o seu volume..  
● Volume = comprimento multiplicado pela largura multiplicada pela 

altura. 
● Meça os valores em cm e multiplique o volume pela densidade. 
●  

Lista de objetos: Pedra (7593, 7508, 4029) Piscina (5627) Escultura (base de uma coluna 5291, pedra memorial 6210, 8008) Bancos (pedras 
7242 madeira 7069, 7774) Edifícios e quartos (cabine telefônica 7753, biblioteca 833) Contentor de rua ( água 8965, 9013 areia 8200 flores 
8693) Pacote (4921)  

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas: 
de: 7593, 7508, 7069    
en: 4029, 5627, 8693    
sp: 5291,6210, 7242, 7753    
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pt: 8965, 9013    
fr: 4921, 833    
sl: 7774, 8008, 8200 
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GT 6.2 Volume de um cilindro 
Determinar o volume (ou a massa) de um (objeto modelado por um) 
cilindro. 

Curriculum (em PT): 6º ano "Calcular áreas e volumes de cilindros e aplicá-los à resolução de problemas contextualizados.”  

 

Dados a medir: 
Altura h, diâmetro d ou perímetro do círculo P 
Os dados devem ser medidos várias vezes em diferentes partes para 
considerar desvios do modelo escolhido. 
Não se esqueça de usar as mesmas unidades em todas as medidas. 
 
Para determinar a massa, deve-se considerar a densidade também: 
Betão: 1,8-2,4 g/cm³ 
Granito: 𝜌= 2,6 g/cm³ 
Terra: 1,2-1,5g/cm³ 
 

Solução: 
Com a estimativa de diâmetro d, deduza o seu raio 𝑟 = 𝑑/2 OU  

Com a estimativa do perímetro do círculo P, deduza o seu raio 𝑟 =
𝑃/(2𝜋). 

Determine a área da base 𝐴 = 𝜋 ∙ 𝑟2. 
 

𝑉 = 𝑙 ∙ 𝐴 
A massa é calculada multiplicando o volume pela densidade. 

m=𝜌 ⋅ 𝑉 

Também é interessante calcular a massa do vaso. Determinar a 
diferença entre o volume do cilindro maior e do cilindro interno. 
 

Sugestões possíveis: 
● Qual a forma que modela o objeto? 
● Pode assumir que é um cilindro. Determine o seu volume. 
● Volume = área da base multiplicada pela altura. 

● Área = 𝜋 ∙ 𝑟2 
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● Obtenha uma estimativa do raio medindo o diâmetro ou o 
perímetro do círculo. 

● Meça os valores em cm e multiplique o volume pela densidade. 
 

Lista de objetos: Fonte (7579, 6527) Vasos de flores (7515, 8165) Coluna (7543) Roda (3983) Tronco de árvore (6533, 9040, 7313) Poste 
(7554) Cesto de lixo (8708, 8966, 4060) piso em cimento (7991)  

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:    
de: 7579, 7515, 7543, 8165    
en: 3983    
sp: 6527, 6533, 7554, 8708    
pt: 8966, 9040    
fr: 4060    
sl: 7313, 7991 
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GT 6.3 Volume de uma esfera 
Determine o volume (ou a massa) de uma esfera (ou um objeto 
modelado por uma esfera). 

Curriculum (em PT): 9º ano "Cálculo de áreas e volumes de esferas e aplicá-los à resolução de problemas contextualizados." 

 

Dados a medir: 
Diâmetro D ou o Perímetro P do círculo máximo da esfera. 
Os dados devem ser medidos várias vezes em diferentes partes para 
considerar desvios do modelo escolhido. 

 
Para determinar a massa, deve-se considerar a densidade também: 
Betão: 1,8-2,4 g/cm³ 
Granito: 2,6 g/cm³ 
 

Solução: 
Com a estimativa de diâmetro D, deduzir o seu raio 𝑟 = 𝐷/2  
OU  
Com a estimativa do perímetro do círculo máximo da esfera P, deduzir o 
seu raio 𝑟 = 𝑃/(2𝜋). 

𝑉 =
4

3
𝜋 ∙ 𝑟3 

A massa é calculada multiplicando o volume pela densidade. 
 

Soluções possíveis: 
● Qual é a forma que modela o objeto? 
● Pode assumir que se trata de uma esfera. Determine o seu 

volume.  

● Volume = 
4

3
𝜋 ∙ 𝑟3. 

● Obtenha uma estimativa do raio medindo o diâmetro OU o 
perímetro do círculo máximo da esfera. 

● Meça os valores em cm e multiplique o volume pela densidade 
 

Lista de objetos: Pedra (7572, 4030, 6390, 8960) Vaso de flores (6387) 
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Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:    
de: 7572    
en: 4030    
sp: 6387, 6390    
pt: 8960    
fr:    
sl: 
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GT 6.4 Volume do cone. Determine a massa/volume de um cone (possivelmente truncado). 

Curriculum (em PT): 10º ano "Calcular áreas e volumes de cones e aplicá-los para resolver problemas contextualizados." 

 

Dados a medir:  
O raio ou o diâmetro do círculo da base, a altura do cone: do vértice ao centro do 
círculo de base; a geratriz do cone. 
Para cones truncados, medir o raio ou o diâmetro do círculo de base maior e do 
círculo de base menor. 
 

Solução:  
O volume V de um cone é igual a um terço do produto da área do círculo da base e 
da altura H do cone. 
A altura do cone pode ser calculada a partir da geratriz do cone e do raio do círculo 
da base, usando o Teorema de Pitágoras. 
No caso de um cone truncado, a fórmula V = 1/3 * (R² + R * r + r²) * h * pi pode ser 
usada, onde as letras minúsculas correspondem aos novos comprimentos: r é para o 
raio do pequeno círculo e h é a altura do cone truncado. 
A massa é calculada multiplicando o volume pela densidade. 
 

Sugestões possíveis: 
● Qual é a forma do objeto? 
● O cone consiste numa base circular, vértice (vértice) e superfície curva. 
● A altura pode ser medida? (altura inclinada, superfície, raio do círculo de 

base). 
● Identifique a base circular do cone. 
● Identifique o vértice do cone. 
● Use o Teorema de Pitágoras para calcular a altura. 
● Cuidado com as unidades. 
● Clarificar a forma, os elementos da superfície do cone por foto, imagem ou 

desenho. 
 



Generic Tasks 
 
 

 
Erasmus+ Project. Mobile Math trails in Europe (MoMaTrE) is co-founded by the European Union.  

It is part of the Erasmus+ Programme, Key Action 2 – Strategic Partnerships under the number: 2017-1-DE01-KA203-003577. 

 

Lista de objetos: escultura (11960), pavilhão de vidro, parte do pilar, pinheiro, cone de segurança rodoviária, cone de concreto (2249, 5314), 
vaso de flores (782, 8170) marco em pedra (16504) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:    
de: 782 
en: 2249, 5314 
sp: 11960 
pt:16504 
fr: 8170   
sl:  
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GT 6.5 Volume do cone truncado Determine a massa/volume de um objeto modelado por um cone truncado. 

Curriculum (em PT): 10º ano "O aluno compreende os elementos do cone: base circular, vértice, superfície curva. O vértice que fica 
diretamente acima do centro do círculo base. O volume de um cone é um terço do produto da área da base circular do cone e da altura do 
cone. O volume de um cone truncado é a diferença entre os volumes do cone envolvente e da ponta que falta. Um cone truncado é um cone 
com a ponta cortada reta. A base é o círculo maior e a superfície superior é o círculo menor. A altura inclinada é a distância mais curta entre os 
dois círculos, a superfície lateral é a superfície do cone truncado sem os círculos. Calcular áreas e volumes de troncos cônicos e aplicá-los na 
resolução de problemas contextualizados”. 
 

 

Dados a medir:  
O raio ou o diâmetro da base do cone e do círculo superior, a altura do cone truncado: do 
centro do círculo menor (superior) ao centro do círculo base; a altura inclinada do cone 
truncado. 
 

Solução:  

 
A altura do cone truncado pode ser calculada usando a altura inclinada do cone truncado, 
o raio do círculo da base e o Teorema de Pitágoras. 

Sugestões possíveis: 
● Qual é a forma do objeto? 
● O cone truncado consiste no círculo base, círculo superior paralelo ao da base, 

cujo segmento de reta que une os seus centros é perpendicular aos círculos e 
superfície curva. 

● Pode medir a altura (altura inclinada, superfície, raios dos círculos)? 
● Identifique o círculo da base (o círculo superior) do cone. 
● Use o Teorema de Pitágoras para calcular a altura. 
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● Cuidado com as unidades. 
● Clarificar a forma, os elementos da superfície do cone por foto, imagem ou 

desenho. 
●  

Lista de objetos: escultura, pavilhão de vidro, parte do pilar, pinheiro, cone de segurança rodoviária (5314, 7730), vaso de flores (8170, 16834) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas    
de:  
en: 5314 
sp:  
pt:16834 
fr: 7730, 8170  
sl:  
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GT 6.6 Volume da pirâmide Determine a massa/volume de uma pirâmide (possivelmente truncada). 

Curriculum (em PT): 6º ano "O aluno compreende os elementos da pirâmide: polígono da base, altura, vértice, apótema. O vértice fica 
diretamente acima do centro do polígono base. O volume de uma pirâmide é um terço do produto da área do polígono da base da pirâmide e 
da altura da pirâmide. Um polígono regular é aquele em que a base é um polígono regular e as faces restantes são triângulos isósceles. 
Calcular áreas e volumes de pirâmides e aplicá-los na resolução de problemas contextualizados.” 

 

Dados a medir:  
A área da base. A altura da pirâmide. A apótema da pirâmide. 

Solução:  
O volume da pirâmide é um terço do produto da área da base da pirâmide e da sua 
altura. A altura da pirâmide pode ser calculada usando a apótema e o elemento 
apropriado da base e usando o Teorema de Pitágoras. 
 

Sugestões possíveis: 
● Qual é a forma do objeto? 
● A pirâmide consiste numa base polígonal e faces triangulares. 
● Pode medir a altura (altura inclinada, superfície, lado da base)? 
● Identifique o polígono da base da pirâmide. 
● Use o Teorema de Pitágoras para calcular a altura. 
● Cuidado com as unidades. 
● Clarificar a forma, os elementos da superfície da pirâmide por foto, imagem 

ou desenho. 
 

Lista de objetos: escultura (58, 10896, 16901), pavilhão de vidro (11062), parte de um pilar (11305), roof (13712), cristal, capa 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 58, 11305, 11062, 10896, 13712 
en:  
sp:  
pt: 16901 
fr:   
sl:  
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GT 7.1 Duração Cronometrar a duração de um evento regular. 

Curriculum (em PT): 8º ano "Fazer medições ou cálculos para resolver problemas do dia a dia usando o conceito de duração e frequência." 

 

Dados a medir:  
Cronometrar um evento regular. 
 

Solução: 
Medir a duração do evento regular. 
Se o número de repetições do evento por determinado período de tempo 
for identificado, calcular o número de repetições por minuto, hora, dia ou 
ano. 
 

Sugestões possíveis: 
● Medir a duração do evento. 
● Com que frequência esse evento se repete por minuto? 
● Com que frequência esse evento se repete por hora (por dia; por 

ano)? 

Lista de objetos:  
Um evento regular: 
- um objeto com velocidade uniforme, por exemplo, elevador, escada mecânica; 
- um objeto com movimento repetido periodicamente, por exemplo, uma coluna rotativa de publicidade. 
escultura móvel (206, 6937) coluna móvel (1947, 10452) escada (4380) publicidade rotativa (12934, 12905) elevador (12867) lava-pés (5044) 
fonte (6604, 8700) luz intermitente (2046) porta deslizante (3554) semáforo (9064) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 206, 1947, 4380, 10452, 12934, 12867, 12905  
en: 6937  
sp: 5044, 6604, 8700  
pt: 9064  
fr: 2046, 3554  
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GT 7.2 Duração Determine a duração de um evento não cíclico. 

Curriculum (em PT): 1º ciclo do ensino básico "Estabelecer e usar as equivalências entre as diferentes unidades de tempo." "Fazer cálculos 
com medidas de tempo." “Resolver problemas de horários e horas do dia a dia”. 

A foto deve esclarecer o objeto ou evento da tarefa. No entanto, não 
deve mostrar as datas relevantes. 

Dados a medir:  
Identificar as diferenças de tempo entre o momento inicial e final de um 
evento, com base em informações de texto, ou medição real com um 
cronómetro. 
Solução:  
Identifique a duração deste evento. Portanto, a diferença entre o início e 
o fim do evento deve ser calculada. 
Sugestões possíveis: 

● Leia o quadro de informações. Procure os dados relevantes. 
● Calcule a duração deste evento. 
● Para calcular a duração do evento, deve subtrair o momento 

final do momento inicial. 
● Séculos, anos, meses, dias, horas, minutos, segundos, cuidado 

com as unidades. 

Lista de objetos: idades (7520, 4031, 10782, 6423, 6641, 7740, 10397) eventos históricos (7619, 10424) duração da construção (6564, 6602) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 7520, 7619, 10424  
en: 4031, 10782  
sp: 6423, 6602, 6641, 7740  
pt: 10397  
fr: 6564  
sl: 
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GT 7.3 Fluxo 
Determine o fluxo como a proporção de uma quantidade por tempo 
correspondente. 

Curriculum (em PT): 7º ano "Identificar e discriminar relações de proporcionalidade numérica e usá-las para resolver problemas em situações 
cotidianas." "Razão e proporção. Magnitudes diretas e inversamente proporcionais. Constante de proporcionalidade ”. 

 

Dados a medir:   
Uma quantidade num determinado tempo, por exemplo, litros por 
minuto. Compreender a sincronização de duas medidas. Precisão nas 
medidas sincronizadas de tempo e quantidade. Volume do recipiente 
usado e tempo necessário para enchê-lo. Use as unidades corretas. 
 

Solução:   
A proporção entre dois elementos. Ou, dado o fluxo e um elemento, 
calcular o outro. 
 

Sugestões possíveis: 
● Determine os dois elementos envolvidos no fluxo. 
● Calcule a proporção entre os dois elementos correspondentes. 
● Escolha um recipiente e unidades para determinar o volume, 

pode ser um recipiente graduado ou um recipiente cujo volume 
pode facilmente determinar. 

● Fórmula do volume. 
 

Lista de objetos: curso de água (1302), máquina de café (2606), fonte (4404, 8502, 8963, 11967), tanque (7183), grafitis (7883), caixote do lixo 
(8501) 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:  
de: 4404, 7183, 1302    
en:    
sp: 8501, 8502    
pt: 8963    
fr: 2606    
sl: 
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GT 7.4 Velocidade média Determine a velocidade como a razão da distância pelo tempo. 

Curriculum (em PT): 11º ano "Determinar experimentalmente a velocidade média de um corpo." "Velocidade média". 

 

Dados a medir:   
O tempo para uma distância correspondente. Precisão sincronizada nas 
medidas de tempo e de distância. Use as unidades corretas. 
 

Solução:   
A velocidade como a razão entre a distância e o tempo nas unidades 
certas. Requer precisão na medida sincronizada de tempo e distância. 
 

Sugestões possíveis: 
● Determine a distância e o tempo necessários. 
● Calcule a relação entre distância e tempo. 
● Às vezes, será necessário calcular a média entre várias 

estimativas. 
● Calcule o tempo médio em uma escada rolante de baixo para 

cima e de cima para baixo. 
● Meça o comprimento de toda a escada rolante ou apenas um 

degrau e calcule. 
● Número de casas decimais para arredondar o resultado. 

Lista de objetos: escadas rolantes (355, 788, 4382, 7423), elétrico, poste de barbeiro (7759), elevador 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:    
de: 788, 355, 4382    
en:   
sp:7759, 7423    
pt:    
fr:    
sl: 
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GT 7.5 Velocidade máxima 
Determinar a velocidade como uma função do tempo e a aceleração 
constante como um modelo linear por partes. 

Curriculum (em PT): 11º ano "Resolução de problemas envolvendo funções posição, velocidades médias e velocidades instantâneas e 
mudanças de unidades de velocidade." 
 

 

Dados a medir:  
Modelo de velocidade em função do tempo. 
 

Solução:   
Para calcular a velocidade máxima, restrinja o modelo pela velocidade 
média. 
 

Sugestões possíveis: 
● A velocidade é a distância dividida pelo tempo. 
● Estime a parte onde acha que a velocidade é máxima e estime a 

distância entre duas marcas e coordene com o tempo. 
● Faça várias estimativas. 

Lista de objetos: eléctrico (918) repuxo de água (6143) 
Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas:   
fr: 918  
pt: 6143 
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GT 7.6 Função Modelar com uma função. 

Curriculum (em PT): 10º ano "Gerenciar as diferentes formas de apresentar uma função: linguagem comum, tabela numérica, gráfico." 
“Resolução de problemas envolvendo as funções afins, quadráticas, raiz quadrada, raiz cúbica, módulo, funções definidas por ramos e a 
modelação de fenómenos reais.” 

 

A foto deve esclarecer o objeto ou evento da tarefa. No entanto, não 
deve mostrar os detalhes relevantes. O eixo de referência deve ser 
claro. Neste exemplo, de que lado do corredor está a origem da 
moldura? A escolha óbvia onde x cresce indo da esquerda para a 
direita deve ser explícita. 

Dados a medir:  
Identificar a evolução no espaço de uma certa qualidade e modelá-la 
com uma função. No exemplo dado, as proporções das cores variam ao 
longo deste corredor, a evolução das cores branco / amarelo / verde e 
vermelho pode ser associada a uma escolha múltipla a / b / c / d numa 
determinada referência. É interessante focar em aspetos específicos 
(aumento / diminuição / extremo / periodicidade). Outro exemplo: 
encontrar um padrão periódico e modelá-lo com uma onda seno cujo 
comprimento de onda (em m) ou frequência espacial (em rad/m^-1) 
deve ser medido. 

 
 

Solução: 
Identificar a evolução da qualidade e perceber as características da 
evolução, aumentando/diminuindo/extremos de forma a combiná-la com 
um determinado padrão. 
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Sugestões possíveis: 
● Identifique a qualidade a traçar, tente traçar a sua 

evolução. Observe as características salientes desta 
evolução, ela está aumentando, diminuindo, ela tem um 
máximo, é nula, positiva, negativa, onde estão esses 
pontos? 

● Descrever uma função por seus pontos salientes por 
meio de uma tabela de variações geralmente é o 
suficiente para identificá-la. 

● Poderá ter que medir alguns recursos para identificar a 
função. 
 

Lista de objetos:  
Tudo o que apresenta uma quantidade que varia continuamente, ou formas que podem ser modeladas com funções, pontes, linhas, telhados, 
slides, portões ... 
Função linear: rampa (5659, 6485), rampa deslizante (8091) 
Função quadrática: cerca (8114), órgão (855288) 
Polinómio: telhado curvo (7428 - encontre o grau mínimo) 
Sinusóide: cerca oscilante (4046 - encontre a frequência espacial) 
 

Lista de identificadores de tarefas MCM relacionadas: 
de: 704, 634, 1113, 3873, 4367, 4471, 1249, 4842, 1530, 2241, 3531, 3912, 4000, 4372, 6166, 7621, 8091, 8114, 8342, 8344, 8493, 8622, 
1408, 3680 
en: 9502, 5288, 5352, 8087, 3484, 3478  
sp: 6665, 7428, 9814, 11044, 13998, 14000, 9338 
pt:  
fr: 970, 949, 2423, 4046, 7596, 8172 
sl: 8311454 
it: 5494, 6142 

 


