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Tarefa As construções do João e da Inês1 

1. O João está a fazer construções com triângulos e quadrados. Às tantas, decide seguir 
sempre a mesma regra e constrói as figuras representadas na imagem 1. Entretanto chega a 
Inês e o João diz-lhe: “Olha para estas três figuras. Consegues construir a quarta?” E não é que 
a Inês conseguiu!...  

a. Desenhar a figura construída pela Inês.  
b.  Quando uma figura tiver seis triângulos, quantos quadrados terá? Porquê? 
c.  Quando uma figura tiver cinco triângulos, quantos triângulos e quadrados terá no 

total? 
d.  Poderão existir sete quadrados numa figura? Porquê? 
e.  Se conhecermos o número de quadrados que uma figura tem, como poderemos 

descobrir o número de triângulos dessa figura sem a construir? 
f.  Se soubermos o número de triângulos que uma figura tem, como poderemos 

descobrir o número de quadrados dessa figura sem a construir? 
 

2. A Inês entusiasmou-se com as construções e resolveu fazer outras que também seguissem 
sempre a mesma regra. Mostra ao João a imagem 2 e diz-lhe: E agora tu, consegues descobrir 
a minha regra?  

Imagem 2 
a.  Desenhar a quarta figura e descrever a regra da Inês.  
b.  Quando uma figura tiver sete quadrados, quantos triângulos terá? E quanto tiver oito 

quadrados? E vinte quadrados? Porquê? 
c.  Quando numa figura existirem quarenta triângulos, quantos quadrados haverá? 

Porquê? 
d.  Como poderemos descobrir o número de triângulos de uma figura, se soubermos o 

número de quadrados que tem?  
e. Como poderemos descobrir o número de quadrados de uma figura, se soubermos o 

número de triângulos que tem? 

                                                 
1
 Adaptada de Greenes, C. et al (2001). Navigating through algebra in Prekindergarten-grade 2. Reston: NCTM.  
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