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#ESTUDOEMCASA 

 
BLOCO N.º 19  

DISCIPLINA MACS/ Matemática 
ANO(S) 

11º  e 2º 
F 

APRENDIZAGENS ESSENCIAIS  

• Procurar padrões e regularidades e formular 

generalizações em situações diversas, nomeadamente 

em contextos numéricos e geométricos; 

• Investigar propriedades de progressões aritméticas, 

numérica, gráfica e analiticamente; 

• Resolver Problemas simples usando propriedades das 

progressões aritméticas; 

• Resolver problemas simples de modelação matemática 

no contexto da vida real; 

• Tirar partido da utilização da tecnologia para resolver 

problemas, explorar, investigar e comunicar. 

 

 

Título/Tema do Bloco 

Progressão Aritmética: Atividades 
 
 

Modelos Matemáticos / Modelos Discretos e Geometria 
MACS / 2.º ano de Formação  

 

Tarefas/ Atividades/ Desafios 

1. Software Informático   

No ano de 2010, uma empresa de informática lançou um software para auxiliar 

escolas portuguesas  nos Países Africanos de Língua Oficial Portuguesa (PALOP). 

No ano de lançamento vendeu 3000 unidades do software e desde então as suas 

vendas são de 620 unidades ao ano.  

Admitindo que as vendas continuam ao mesmo ritmo, considere   

𝑢𝑛 = 3000 + 620𝑛 como a expressão que representa o número total de unidades, 

de software, produzidas num determinado ano n. 

Secundário

/ 11.ºano 
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Recorrendo a processos geométricos, verifique em que ano o número de unidades 

ultrapassará as 18000? 

Adaptado de MACS 11, Porto Editora 

Resolução geométrica 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ultrapassará as 18000 unidades passados 25 anos, ou seja, em 2035. 
 

 

 
2. Teorema de Pitágoras   

Vamos Recordar 

 

Considere o triângulo [𝐴𝐵𝐶] isósceles tal que 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 𝐴𝐶.̅̅ ̅̅̅  Sabendo que 𝐴𝐵̅̅ ̅̅ = 7cm,  

qual é o valor de 𝑙, em centímetros.? 

 

72 = 32 + 𝑙2 <=> 

49 = 9 + 𝑙2 <=> 

49 − 9 = 𝑙2 <=> 

40 = 𝑙2 <=> 

𝑙 = √40 v 𝑙 = −√40           Não há medidas de comprimentos negativos 

𝑙 = √40 ≈ 6,32 𝑐𝑚 
 

Secundári

o/ 11.ºano 
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3. Teorema de Pitágoras   

Vamos Recordar 

Supõe que o retângulo está inscrito numa circunferência. Qual é o 

valor exato do diâmetro dessa circunferência? 

 

 

 

𝑑2 = 32 + 22 <=> 

𝑑2 = 9 + 4 <=> 

𝑑2 = 13 <=> 

𝑑 = √13 v 𝑑 = −√13         Não há medidas de comprimentos negativos. 
 

Secundári

o/ 11.ºano 

 

 

 
4. À descoberta de  Ternos Pitagóricos de razão 4   

Determinar ternos pitagóricos cujas medidas dos lados de um triângulo retângulo, 

em centímetros, são termos consecutivos de uma progressão aritmética de razão 

4. 

 

Terno Pitagórico mais conhecido: 

(3, 4, 5). 

À descoberta de ternos Pitagóricos com a fórmula deixada por Pitágoras e os 

Babilónicos:  

 

No Excel procurar ternos Pitagóricos: 

 

Secundári

o/ 11.ºano 
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Terno Pitagórico em que a diferença entre os seus elementos consecutivos é 4: 

 

 
 

 

 


