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APRESENTAÇÃO
Caro(a) aluno(a),

As Construções Geométricas, parte da Matemática ligada intimamente à geometria, foram 

desenvolvidas a partir do século V a.C pelos gregos e contribuem tanto para o entendimento e 

o enriquecimento da teoria quanto auxiliam na compreensão, na visualização e na formulação 

de muitas propriedades geométricas das figuras planas.

No desenvolvimento dos conteúdos, procuramos seguir sempre uma ordem lógica na 

apresentação dos temas. Desse modo, iniciamos com as construções elementares 

que envolvem retas e ângulos, utilizando, para isso, os instrumentos tradicionais régua e 

compasso, e a partir daí avançamos até atingir um nível de construções mais elevado por 

meio de ambientes computacionais. Acreditamos que, dessa forma, estaremos fornecendo 

um conjunto de condições para que o aluno progrida de modo gradativo no domínio da 

disciplina.

Provavelmente este seja o primeiro contato do aluno com o uso das ferramentas régua, 

esquadro e compasso na construção sistemática de elementos da geometria plana. Em vista 

disso, espera-se que o professor ou tutor use toda sua experiência para tornar agradável e 

prazeroso o estudo de Construções Geométricas.

Bons estudos!

         

               Marcos Antônio Macedo

APRESENTAÇÃO
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AULA 1 Construções de paralelas 
e perpendiculares

Para estudar e praticar o Desenho Geométrico é preciso conhecer os instrumentos 

necessários para pôr em prática tudo o que vamos aprender. Por isso iniciaremos 

a primeira aula apresentando esses instrumentos. A seguir, daremos início as 

primeiras construções que envolvem retas e ângulos.

Objetivos

• Aprender a traçar paralelas e perpendiculares
• Conhecer como se realizam as construções que envolvem ângulos
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Neste tópico, falaremos um pouco sobre os entes geométricos 

como ponto, linha, plano e reta que representam elementos 

básicos no estudo de nossa disciplina.  Iniciaremos fazendo uma 

apresentação breve dos instrumentos necessários para pôr em prática nosso estudo 

sobre desenho geométrico. 

1. INSTRUMENTOS DE DESENHO

a) Lápis ou lapiseira (conforme Figura 

1): apresentam internamente o grafite ou mina, 

que tem grau de dureza. Variável, classificado 

por letras, números ou a junção dos dois como 

mostra o quadro 1.

Figura 1: Lapiseira e lápis

Tipos de grafites

Classificação por números Classificação por letras

Nº 1 – macio – linha cheia

Nº 2 – médio – linha média

Nº 3 – duro – linha fina 

B –macio –equivalente ao nº 1

HB – médio –equivalente ao nº 2

H – duro – equivalente ao nº 3

Quadro 1: Tipos de grafites

b) Papel: podem ser blocos, cadernos ou folhas avulsas (papel ofício) de cor 

branca e sem pautas.

TÓPICO 1 Conceitos iniciais

ObjetivOs

• Identificar os entes geométricos

• Descrever e representar os entes 

geométricos

• Identificar a posição de uma reta e a 

posição relativa de duas retas

AULA 1 TÓPICO 1

v o c ê  s a b i a?

As lapiseiras apresentam graduação de acordo com 

a espessura do grafite. As encontradas com mais 

frequência são as de números 0,3 – 0,5 – 0,7 e 1,0.
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c) Régua: apresenta-se em acrílico ou plástico transparente, graduada em 

cm (centímetros) e mm(milímetros). 

Figura 2: Régua em acrílico graduada em cm e mm

d) Par de esquadros: também em acrílico 

ou plástico transparente e sem graduação. Um 

deles possui ângulos de  90°, 45° e 45°, enquanto 

o outro com ângulos de 90°, 60° e 30° (veja 

Figura 3).

   Figura 3: Esquadros de 45° e de 60°

e) Compasso (Figura 4): instrumento usado para traçar circunferências, arcos 

de circunferências e transportar medidas. Possui em uma de suas hastes a ponta 

seca e na outra o grafite. Ao abrirmos o compasso, estabelecemos uma distância 

entre a ponta seca e o grafite. Tal distância representa o raio da circunferência ou 

do arco a ser traçado.

Figura 4: Compasso

f) Transferidor: instrumento utilizado para medir e traçar ângulos, deve ser de 

material transparente e podem ser de meia volta (180°) ou de volta completa (360°) (veja 

Figura 5 ).

Figura 5: Transferidores de 360° e de 180°

at e n ç ã o !

Os esquadros são destinados ao traçado e não 

para medir, o que deve ser feito com a régua
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Caro aluno, os desenhos e construções 

realizados nesta disciplina são atos extremamente 

práticos, no entanto é imprescindível que tenhamos 

uma base teórica do assunto que, por sinal, é uma 

regra geral em todo conhecimento: teoria e prática 

devem andar sempre lado a lado, não é mesmo?

É fundamental que você, aluno, tenha 

todo esse material em mãos para possa realizar 

todas as construções corretamente. Serão as 

nossas “ferramentas de trabalho”.

2. ENTES GEOMÉTRICOS

Os entes geométricos considerados 

elementos fundamentais da geometria são 

conceitos primitivos e não possui definição. São 

eles

a) Ponto – Conforme colocamos, o ponto é um elemento sem definição e sem 

dimensão. Geometricamente, ele é representado pelo sinal obtido quando se toca a ponta 

do lápis no papel e indicado por uma letra maiúscula do nosso alfabeto (Figura 6).

Figura 6: Representação do ponto

b) Linha – É o resultado do deslocamento de um ponto no plano ou no 

espaço (Figura 7). Em desenho, é representada graficamente pelo deslocamento do 

lápis sobre o papel. A linha tem uma só dimensão: o comprimento. 

 Figura 7: A linha tem apenas uma dimensão

c) Plano – É outro conceito primitivo. Você pode imaginá-lo como uma 

folha de papel infinita (Figura 8). Um plano é uma superfície plana que se estende 

infinitamente em todas as direções. O plano é representado, geralmente, por uma 

letra do alfabeto grego.

AULA 1 TÓPICO 1

v o c ê  s a b i a?

As construções geométricas tiveram início na 

antiguidade e deram grandes contribuições para 

o desenvolvimento da matemática. Há cerca de 

2000 anos, não havia números negativos e as 

frações não eram consideradas números. Tendo 

em vista que não havia ainda números reais, os 

gregos tiveram a ideia brilhante de representar 

uma grandeza qualquer por um segmento de reta, 

o que é equivalente dizer hoje que todo número 

real positivo está associado a um ponto de uma 

semi-reta graduada
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Figura 8: Representação do plano

d) Reta – Geralmente representada por uma letra minúscula do alfabeto, a 

reta (Figura 9) é uma linha infinita que tem uma única direção, ou seja, é o caminho 

mais curto entre dois pontos quaisquer. Pelas características especiais deste ente 

geométrico e sua grande aplicação em Geometria e Desenho, faremos seu estudo de 

forma mais detalhada a seguir. 

Figura 9: Por um ponto passam infinitas retas

Por uma reta passam infinitos planos, como mostra a Figura 10.

Figura 10: Por uma reta passam infinitos planos

Da ideia de reta originam-se outros elementos fundamentais para o Desenho 

Geométrico:

1. Semi-reta é o deslocamento do ponto, sem variar a direção, mas tendo 

um ponto como origem (Figura 11). Portanto, a semi-reta é infinita em apenas uma 

direção. Um ponto qualquer, pertencente a uma reta, divide a mesma em duas 

semi-retas. Na figura abaixo, temos uma semi-reta com origem no ponto A e que 

passa pelo ponto B.

Figura 11: Semi-reta AB
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2. Segmento de reta é a parte de uma reta, limitada por dois de seus pontos, 

como mostra a Figura 12.  O segmento de reta é, portanto, limitado e podemos atribuir-lhe 

um comprimento. O segmento é representado pelos dois pontos que o limitam e que são 

chamados de extremidades. Na figura abaixo, temos o segmento AB.

Figura 12: Segmento de reta AB

3. Segmentos colineares são segmentos que pertencem à mesma reta (Figura 13).

Figura 13: Os segmentos AB e CD pertencem a mesma reta

4. Segmentos consecutivos são segmentos cuja extremidade de um 

coincide com a extremidade de outro, como mostra a Figura 14. Na figura abaixo, 

os segmentos AB, BC e CD são consecutivos.

Figura 14: AB, BC e CD são segmentos consecutivos

5. Retas coplanares são retas que pertencem ao mesmo plano. Na Figura 15, 

as retas r, s e t são coplanares.

Figura 15: Retas coplanares

3. POSIÇÕES DAS RETAS 

Uma, duas ou mais retas no plano podem assumir as seguintes posições:

a)  Horizontal: é a posição que corresponde à linha do horizonte marítimo.

Figura 16: Reta r

AULA 1 TÓPICO 1
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b) Vertical: é a posição perpendicular a horizontal.

Figura 17: Reta perpendicular

c) Oblíqua: é a reta não está nem na posição horizontal, nem na posição vertical.

Figura 18: Reta oblíqua

d) Concorrentes: são retas que se interceptam formando um ângulo diferente 

de 90° (possuem um ponto em comum)

Observação: Se duas retas concorrentes formam entre si um ângulo de 90° 

então elas são perpendiculares.

                    Figura 19: Reta concorrente           Figura 20: Reta concorrente e perpendicular

e) Paralelas: São retas que não possuem ponto em comum, ou seja, têm a mesma direção.

Figura 21: Retas paralelas

Neste tópico, apresentamos algumas definições que representam elementos 

básicos necessários para o estudo da nossa disciplina. A seguir, daremos início às 

primeiras construções geométricas básicas que envolvem retas.
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TÓPICO 2 Retas paralelas e 
perpendiculares
ObjetivOs

• Aprender a traçar retas perpendiculares e 

retas paralelas

• Dividir um segmento de reta em partes 

proporcionais

AULA 1 TÓPICO 2

Nas construções geométricas, permitiremos apenas a régua (não 

graduada) e o compasso. A régua deve ser utilizada apenas para 

desenhar uma reta que passa por dois pontos. Da mesma forma, 

o compasso deve ser usado apenas para desenhar uma circunferência, cujo raio é 

dado por um segmento de reta e o centro por um ponto dado. Dessa forma, não será 

permitido o uso desses instrumentos de outra maneira. 

Neste tópico, trataremos de dois procedimentos básicos que são o traçado de pa-

ralelas e o traçado de perpendiculares.

2.1 TRAÇADO DE PERPENDICULARES

Temos quatro casos a considerar:

a) Perpendicular que passa por um ponto qualquer, pertencente a uma reta  

Procedimento: desenha-se uma reta r qualquer e o ponto A, pertencente a 

ela, como mostra a Figura 23.

Com a ponta seca do compasso em A, abertura qualquer, cruza-se a reta com 

dois arcos, um para um lado e o outro para o outro lado, gerando os pontos B e C. 

Em seguida, centro em B e C com abertura aproximadamente 75% do segmento BC 

obtêm o cruzamento desses dois arcos, gerando o ponto D. A perpendicular será a 

reta que passa pelos pontos A e D.

Figura 22: A reta AD é perpendicular à reta r
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O fato importante das construções geométricas é que não basta encontrar 

a solução. É necessário justificar por que ela é correta. Neste problema, a 

primeira circunferência desenhada garante que AB=AC enquanto que a segunda 

circunferência garante que DB=DC. Dessa forma, os pontos D e A equidistam de 

B e C, consequentemente D e A pertencem a mediatriz do segmento BC que é a 

perpendicular de BC passando pelo ponto médio

b) Perpendicular que passa por um ponto não pertencente a uma reta

Procedimento: Seja a reta r e o ponto A não pertencente a ela (Figura 23)

Centro em A, abertura qualquer, suficiente para traçar um arco que corte a reta 

em dois pontos B e C. Em seguida, centro em B e C, com a mesma abertura, cruzam-se 

os arcos, obtendo-se o ponto D.  A perpendicular é a reta que passa pelos pontos A e D.

Figura 23: Reta AD perpendicular à reta r, passando pelo ponto A

Os raios AB e AC são iguais da mesma forma que BD e BC. Assim AD definem 

a perpendicular.

c) Perpendicular que passa pela extremidade de um segmento de reta

Procedimento: Seja o segmento de reta AB mostrado na Figura 24. 

Centro em uma das extremidades, digamos A, abertura qualquer, traça-se o arco 

que corta o segmento gerando o ponto C. Com a mesma abertura, e com centro em C, 

cruza-se o primeiro arco, obtendo-se o ponto D. Em seguida, centro em D, ainda com a 

mesma abertura, cruza-se o primeiro arco, obtendo-se o ponto E.  Continuando com a 

mesma abertura, centra-se em D e E, cruzando estes dois arcos e determinando o ponto 

F. Nossa perpendicular é a reta que passa pela extremidade escolhida e o ponto F.

Figura 24: AF perpendicular à AB passando por uma de suas extremidades
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Nesta construção, mantemos a mesma abertura (raio) do compasso durante 

todo o processo, sendo assim ADC forma um triângulo equilátero, consequentemente 

CD=DE=60°. Considerando que os arcos DF e EF são iguais então DG é um arco de 30°, 

ou seja, o arco CG mede 90° e a reta FG é perpendicular a AB passando pelo ponto A.

d) Perpendicular que passa pelo ponto médio de um segmento de reta (Mediatriz)

Procedimento: Centro em uma das extremidades, com abertura de 

aproximadamente 75% do segmento AB, traça-se o arco que percorre as regiões 

acima e abaixo do segmento como mostra a Figura 25. Com a mesma abertura, 

centra-se na outra extremidade e cruza-se com o primeiro arco, nos pontos C e D. 

A Mediatriz é a reta que passa pelos pontos C e D.

Figura 25: CD é mediatriz de AB

Caro aluno observe que as distâncias entre as extremidades do segmento e os 

pontos C e D são todas iguais, fazendo com que a reta que passa por C e D, além de 

ser perpendicular, cruze o mesmo exatamente no seu ponto médio. Portanto, CD é 

perpendicular a AB passando pelo ponto médio M.

2.2 TRAÇADO DE PARALELAS

Paralela que passa por um ponto qualquer não pertencente a uma reta

Sejam a reta r e o ponto A, fora da reta, como mostra a Figura 26.

Centro em A, abertura qualquer, traça-se o arco que cruza a reta em B. Com a 

mesma abertura, centro em B, raio AB, traça-se o arco que vai cruzar a reta no ponto D. 

Com a ponta seca do compasso em D, faz-se abertura até A, medindo-se, portanto esse 

arco.  Transporta-se, então, a medida do arco AD a partir de B, sobre o primeiro arco 

traçado, obtendo-se o ponto C. Nossa paralela é a reta que passa pelos pontos C e A.

Figura 26: a reta AC é paralela a reta BD
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2.3 DIVISÃO DE UM SEGMENTO DE RETA EM UM NÚMERO QUALQUER DE 

PARTES IGUAIS

Seja o segmento de reta AB da Figura 27. Vamos dividi-lo em 5 partes iguais. 

Por uma das extremidades, traçamos uma reta suporte com inclinação aproximada 

de 30°.  Com abertura qualquer do compasso, aplica-se essa distância sobre a reta 

inclinada o número de vezes em que vamos dividir o segmento, no caso 5 vezes.

Em seguida, enumeramos as marcações de distâncias a partir da extremidade 

escolhida, de modo que a última marcação (nº 5) é unida à outra extremidade (no 

caso a extremidade B). Construímos retas paralelas a 5B passando pelos pontos 

de divisões (1, 2, 3, 4 e 5) com o auxílio da régua e compasso (veja procedimento 

abaixo). Dessa forma, determinamos os pontos 1’, 2’, 3’ e 4’ que representam os 

pontos que dividem a reta AB em cinco partes  iguais.

Figura 27: Divisão da reta AB em cinco partes iguais

2.4 MÉTODO PRATICO PARA SE DESENHAR RETAS PARALELAS COM O 

AUXÍLIO DA RÉGUA E COMPASSO. VAMOS AO PASSO A PASSO:

1. Deseja-se traçar retas paralelas a reta r. 

2. Inicialmente, posiciona-se a régua e o esquadro conforme a figura abaixo

Figura 28: Posição régua e compasso

3. Mantendo a régua, posicione o esquadro de modo que um dos seus catetos 

coincida com a reta dada.  Em seguida, faça deslizar o esquadro apoiado na régua 
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e trace uma outra reta.

Figura 29: régua, esquadro e compasso

4. Deslize o esquadro novamente e trace outra linha. Repetindo esse processo, 

o aluno estará desenhado retas paralelas à reta r.

Figura 30: Traçado das retas

Neste tópico, estudamos as construções básicas que são os traçados de 

paralelas e perpendiculares. Na próxima aula, daremos continuidade à nossa aula 

realizando construções envolvendo ângulos.

AULA 1 TÓPICO 2
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AULA 2 Ângulos e triângulos

Olá aluno(a)!

As primeiras ferramentas das construções geométricas são os lugares geométricos 

básicos, que consistem em um conjunto de pontos que cumprem certas condições. 

Nesta aula, além estudar de algumas construções que envolvem ângulos, faremos 

um estudo apresentando conjuntos de procedimentos utilizados na construção 

dos principais lugares geométricos dos triângulos, que denominaremos de linhas 

notáveis de um triângulo.

Objetivos

• Conhecer a definição e classificação dos ângulos e triângulos
• Estudar um conjunto de procedimentos para construções que envolvem 

ângulos e triângulos
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TÓPICO 1 Ângulos
ObjetivOs

• Aprender a traçar retas perpendiculares e 

retas paralelas

• Dividir um segmento de reta em partes 

proporcionais

AULA 2 TÓPICO 1

Neste tópico, definiremos ângulos e seus elementos e estudaremos métodos 

que nos permitirão construir ângulos de diversas medidas, utilizando 

apenas régua e compasso (Figura 1).

Definição: a região do plano limitada por duas semi-retas distintas de mesma origem. 

 
Figura 1: Ângulo AÔB

Os elementos dos ângulos são
• Vértice:  ponto de origem comum das duas semi-retas.
• Lado: cada uma das semi-retas.
• Abertura: região compreendida entre as duas semi-retas. Ela define a 

região angular, que é a região que delimita o próprio ângulo. 
• Representação: AÔB, BÔA, Ô, ou ainda uma letra minúscula do 

alfabeto grego.
• A unidade de medida mais usada para medir ângulos é o grau, cujo 

símbolo é °. Um grau corresponde à divisão da circunferência em 
360 partes iguais. Seus submúltiplos são o minuto e o segundo, cujas 
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relações são 1º=60’ e 1’=60”.
• Quanto à abertura dos lados, o ângulo pode ser:

i. Reto: abertura igual a 90°

ii. Agudo: abertura menor que 90°

iii. Obtuso: abertura maior que 90°

iv. Raso: abertura igual a 180°

v. Pleno: abertura igual a 360°

vi. nulo: abertura igual a 0°
• Dois ângulos são congruentes quanto têm a mesma abertura.

1.1 POSIÇÕES RELATIVAS DOS ÂNGULOS

Dois ou mais ângulos podem assumir as seguintes posições:

a) Ângulos consecutivos: Quando possuem em comum o vértice e um dos 

lados. Na Figura 2, são ângulos consecutivos AÔB e BÔC, AÔB e AÔC, AÔC e BÔC. 

Figura 2: Ângulos adjacentes e consecutivos

b) Ângulos adjacentes: são ângulos consecutivos que não têm pontos 

internos comuns. Na Figura 2, os ângulos adjacentes são AÔB e BÔC.

c) Ângulos opostos pelo vértice: ângulos congruentes cujos lados são 

semi-retas opostas.

d) Ângulos complementares: dois ângulos são complementares quando a 

soma de suas medidas é igual a 90°.

e) Ângulos suplementares: dois ângulos são suplementares quando a soma 

de suas medidas é igual a 180°.

1.2 CONSTRUÇÕES DE ÂNGULOS

Transportar um ângulo significa construir 

um ângulo congruente a outro, utilizando para 

isso apenas o compasso. Para isso, procede-se da 

seguinte forma:

s a i b a  m a i s !

Assista ao vídeo sobre construção de 

ângulos no site http://www.youtube.com/

watch?v=sdqCLoElX5E
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a. Centra-se no vértice C do ângulo que se vai transportar (Figura 3) e, com 

abertura qualquer, descreve-se um arco que corta os dois lados do ângulo, 

gerando os pontos A e B.

b. Traça-se um lado do ângulo a ser construído, definindo o seu vértice. 

c. Com a mesma abertura do compasso e centro no vértice do segundo ân-

gulo, descreve-se um arco, igual ao primeiro e que corta o lado já traça-

do, definindo um ponto que corresponde ao ponto B do primeiro ângulo. 

d. Volta-se ao primeiro ângulo e mede-se a distância entre os pontos A e 

B, com o compasso. 

e. Aplica-se esta distância no segundo ângulo a partir do ponto corres-

pondente ao ponto A sobre o arco já traçado, definindo o ponto corres-

pondente ao ponto B.

f. A partir do vértice e passando pelo ponto B, traça-se o outro lado do ângulo.

Figura 3: Transporte de ângulo

Bissetriz de um ângulo: É a reta que, passando pelo vértice, divide um 

ângulo em duas partes iguais.

Para se determinar a bissetriz de um 

ângulo, precede-se da seguinte forma:
a. Ponta seca do compasso no vértice 

do ângulo, abertura qualquer, 
descreve-se um arco que corta os 
dois lados do ângulo, definindo os 
pontos A e B. 

b. Depois, com o centro do compasso 
nos pontos A e B, com a mesma 
abertura; cruzam-se os arcos, gerando o ponto C.

AULA 2 TÓPICO 1

s a i b a  m a i s !

Obtenha mais informações sobre a construção da 

bissetriz no site http://www.somatematica.com.

br/fundam/angulos/angulos11.php
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c. A bissetriz é a reta que passa pelo vértice e pelo ponto C, como mostra 
a Figura 4.

Figura 4: Bissetriz do ângulo AÔB

Construção dos ângulos de 15º, 30°, 45º, 60° e 90°.

Vamos utilizar o compasso para a construção desses ângulos. Vale ressaltar 

que esses procedimentos podem ser usados para construção de outros ângulos 

como 15°, 150º,  120°, etc.
a. Para a construção do ângulo de 90°, traça-se um segmento, definindo-se o 

vértice e, por este, levanta-se uma perpendicular. Temos, então, o ângulo de 
90°.

b. Para a construção do ângulo de 45°, traça-se um ângulo de 90° e, em seguida, 
sua bissetriz, obtendo-se assim duas partes de 45° como mostra a Figura 5.

Figura 5: AÔC=45 °

c. Para a construção do ângulo de 60°, traça-se um lado, posicionando-se o 

vértice. Com o centro no vértice C, abertura qualquer, traça-se um arco 

que corta os dois segmentos traçados, definindo o ponto A. Com o cen-

tro em A, com a mesma abertura, cruza-se o arco já traçado, obtendo-se o 

ponto B. Partindo do vértice C e passando pelo ponto B, traçamos o outro 

lado do ângulo (Figura 6). Observe que os pontos A, B e C formam um 

triângulo equilátero o que justifica o procedimento.
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Figura 6: ACB=60°

d. Para a construção do ângulo de 30°, traça-se um ângulo de 60° e, em 
seguida, a sua bissetriz, obtendo dessa forma um ângulo de 30°(veja Figura 
7).

Figura 7: OC é bissetriz da AÔB

e. Para a construção do ângulo de 15°, traça-se um ângulo de 60° e, em 

seguida, a sua bissetriz, obtendo-se 30°. Traçamos, então, a bissetriz de 

30°, chegando assim aos 15° como mostra a Figura 8.

Figura 8: OD é bissetriz de AÔC

No próximo tópico, utilizaremos os procedimentos estudados neste tópico 

como auxílio nas construções que envolvem triângulos e seus elementos.

AULA 2 TÓPICO 1
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TÓPICO 2 Triângulos
ObjetivOs

• Conhecer a definição e classificação dos 

triângulos 

• Aprender a traçar as linhas notáveis de um 

triângulo

• Realizar construções que envolvem triângulos

Iniciaremos este tópico definindo e classificando os triângulos quanto 

aos seus lados e ângulos. Em seguida, apresentaremos métodos que nos 

permitirão construir ou determinar as linhas e os elementos notáveis de 

um triângulo, como altura e ortocentro, mediatriz e circuncentro, etc.

Definição de triângulo: é um polígono com três lados. Assim, na Figura 9, temos
a. Os segmentos AB, AC e BC são os lados do triângulo
b. Os pontos A, B e C são os lados do triângulo

c. BAC


, ABC


 e ACB


são os ângulos do triângulo

Figura 9: Triângulo ABC

Quanto aos lados, os triângulos se classificam em

• Equilátero: é o triângulo que possui três lados iguais e, consequentemente, 

três ângulos iguais a 60°.

• Isósceles: possui dois lados iguais e um diferente, chamado de base.

• Escaleno: tem os três lados e os três ângulos diferentes

Quanto aos ângulos, os triângulos se classificam em

• Triângulo retângulo: é o triângulo que possui um ângulo de 90°.
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• Triângulo acutângulo: possui os 

três ângulos menores que 90°.

• Triângulo obtusângulo: tem um 

ângulo maior que 90°.

2.1 LINHAS NOTÁVEIS DE UM TRIÂNGULO

Altura: é a distância entre um vértice e o 

lado oposto. O segmento que representa a altura 

parte de um vértice até um lado oposto a esse 

vértice e é perpendicular a esse lado. As três 

alturas cruzam-se em um ponto comum chamado 

Ortocentro.

Para traçarmos as alturas, consideraremos 

que cada lado do triângulo é um segmento, que 

pertence a uma reta suporte e cada vértice é um 

ponto que não pertence a esta reta. Aplicamos, 

então, o procedimento para o traçado de 

perpendiculares que passa por um ponto não pertencente a reta (rever aula 1). Observe 

que, para cada tipo ou classificação de triângulos o ortocentro (ponto de encontro), 

apresentar-se-á de maneira diferente:
a. Em triângulos acutângulos, o ortocentro estará no interior do triângulo 

como mostra a Figura 10.

Figura 10: O ponto P é o ortocentro

Observe na Figura 10 que traçamos primeiro a altura relativa ao lado AB, 

centrando em C e descrevendo o arco que definiu 1, no prolongamento de AB e 

2 no próprio segmento AB. Com centro em 1 e 2, definimos 3 e a altura CH¹.  Em 

AULA 2 TÓPICO 2TÓPICO 2

v o c ê  s a b i a?

No intuito de descobrir coisas novas para explicar 

o mundo em que viviam, os pensadores, filósofos 

e cientistas gregos deram um grande impulso à 

Matemática na antiguidade. “Tudo é número”, 

disse Pitágoras resumindo o pensamento que tudo 

na natureza pode ser explicado pela Matemática. 

As construções geométricas continuam até hoje 

a desempenhar uma importância fundamental 

na compreensão da matemática elementar. Seus 

problemas desafiam o raciocínio e exigem sólido 

conhecimento dos teoremas de geometria e das 

propriedades das Figuras.
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seguida, traçamos a altura relativa a BC, centrando em A e traçando o arco que 

aproveita o próprio ponto C e define o ponto 4, sobre BC.  Agora, com centro em C 

e 4, definimos 5 e traçamos a altura AH². Com centro em B, definimos 6 e 7, sobre 

os prolongamentos de AC  e, com centro em 6 e 7, definimos o ponto 8 e traçamos 

a altura BH³. O ponto P (ponto de encontro das três alturas) é o ortocentro do 

triângulo ABC.
b. Em triângulos obtusângulos, o ortocentro está na região externa ao 

triângulo, como mostra a Figura 11.

Figura 11: O ponto 0 é o ortocentro do triângulo ABC

Observe que, neste caso, que prolongamos o lado AB, centramos em C, 

traçamos o arco que definiu 1 e 2, sobre o prolongamento; centramos em 1 e 2, com 

a mesma abertura, determinando 3 e traçamos a altura CH¹. Para o traçado da altura 

relativa ao lado BC, o centro foi em A, traçando-se o arco que gerou 4 e 5, para, em 

seguida, definir 6 e o traçado da altura AH². 

Finalmente, para o traçado da altura relativa ao lado AC, o centro foi em B, 

definindo 7 e 8 sobre o prolongamento de AC e, depois definindo 9, para o traçado da 

altura BH³. O ortocentro “0” é resultado do cruzamento do prolongamento das três 

alturas. 
c. Em triângulos retângulos, o ortocentro coincidirá com o vértice 

relativo ao ângulo reto. Dessa forma, duas alturas coincidirão com os 
catetos, como mostra a Figura 12.

d. 

Figura 12:  O ortocentro é o ponto B
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No caso da Figura 12, só é necessário traçar a altura relativa ao lado AC, 

procedendo como nos casos anteriores. A altura relativa ao lado AB é o próprio lado 

BC, que lhe é perpendicular. Do mesmo modo, a altura relativa ao lado BC é o próprio 

lado AB.

Mediatriz: É a reta perpendicular que passa pelo ponto médio de cada lado 

do triângulo. As mediatrizes cruzam-se em um ponto chamado Circuncentro. 

O circuncentro é equidistante dos vértices e, portanto, o centro da 

circunferência que circunscreve o triângulo e, conforme o formato do triângulo, 

podemos ter as seguintes situações:
e. Em triângulos acutângulos, o circuncentro estará no interior do 

triângulo (veja Figura 13)

Figura 13: O circuncentro é o ponto P

Para traçarmos a mediatriz de AC, na Figura 13, centramos em A e C, 

respectivamente, com a mesma abertura, e obtivemos os pontos 1 e 2, pelo cruzamento 

dos arcos e traçamos a mediatriz, passando pelos dois pontos. Usando o mesmo 

raciocínio em CB e em AB, determinamos as outras mediatrizes e, pelo cruzamento delas, 

determinamos o circuncentro. Os pontos M¹, M² e M³ são respectivamente os pontos 

médios de AC, CB e AB.
f.  Em triângulos obtusângulos, o circuncentro está na região externa do 

triângulo (veja Figura 14).

Figura 14: O circuncentro é o ponto P que representa o centro da circunferência circunscrita 

AULA 2 TÓPICO 2
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O mesmo procedimento do caso anterior se aplica aqui. 
g. Em triângulos retângulos, o circuncentro é o ponto médio da hipotenusa. 

Para traçarmos as mediatrizes, os procedimentos continuam sendo os 
casos dos casos anteriores. Observe que, neste caso, o circuncentro 
coincide com o ponto médio do lado que corresponde à hipotenusa do 
triângulo, como mostra a Figura 15.

Figura 15: o circuncentro é o ponto médio P da hipotenusa AC

Bissetriz: É cada uma das retas que contêm um vértice e divide o ângulo 

em duas partes iguais. O ponto de encontro das três medianas é o Incentro 

(Figura 16), que é equidistante dos lados e representa centro da circunferência 

inscrita no triângulo. 

Qualquer que seja o formato, o incentro estará sempre no interior do 

triângulo.

Figura 16: A é o Incentro do triângulo MNP

Os procedimentos da Figura 16 para obtenção do incentro foi realizado 

da seguinte forma:
• Os pontos 4, 5 e 6 definem a bissetriz do ângulo N e os pontos 7, 8 e 9 

definem a bissetriz do ângulo P. Assim o cruzamento dessas bissetrizes 



31

vai determinar o incentro, que é o ponto A.
• Para traçarmos a circunferência inscrita no triângulo, precisamos 

primeiro definir a distância entre o incentro e cada lado do triângulo 
que, por sinal, são todas iguais por definição.

• Assim, com centro em A, obtemos os pontos 10 e 11 e, em seguida, 
12, para definirmos a distância até o lado MN. Sempre com centro em 
A, chegamos aos pontos 13, 14 e 15 e à distância ao lado NP.  Com os 
pontos 16, 17 e 18, temos a distância ao lado MP. Todas as distâncias 
correspondem ao raio da circunferência inscrita.

Mediana: É o segmento de reta que une um vértice ao ponto médio do lado 

oposto de um triângulo. O ponto de encontro das três medianas é o Baricentro, 

que divide cada uma das medianas de tal forma que a parte que contém o 

vértice é o dobro da outra (Figura 17).

Figura 17: B é o baricentro do triângulo ABC

Na Figura 17, para traçarmos as medianas, temos que determinar primeiramente 

o ponto médio de cada lado do triângulo e isso significa dizer que precisamos traçar 

primeiro a mediatriz de cada lado. Em seguida, unimos o ponto médio de cada lado 

ao vértice oposto, obtendo dessa forma as medianas. Assim, MC é a mediana do lado 

AB, AN é a mediana do lado BC e BP é a mediana do lado AC.

ExErcícios rEsolvidos

1. Construir um triângulo, conhecendo-se os três lados a , b e c.

AULA 2 TÓPICO 2
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Figura 18: Os lados a, b e c

Solução:

Traça-se um dos lados (digamos o lado c) e, com centro em cada extremidade, 

com aberturas respectivamente iguais aos outros lados (a e b), faz-se o cruzamento 

dos arcos, determinando o terceiro vértice e definindo a figura.

Figura 19: O triângulo construído através dos lados dados

2. Construir um triângulo equilátero conhecendo-se a altura 6 cm.

Solução:

Desenhamos uma semi-reta com um ângulo de 60° na sua origem.  Em 

seguida, traça-se a bissetriz do ângulo de 60° e, sobre esta bissetriz, aplicamos a 

medida da altura (6 cm). Pelo ponto assinalado, desenhamos uma perpendicular à 

altura. Esta perpendicular, ao cortar os lados do ângulo, definirá o triângulo

Figura 20: Construção do triângulo equilátero

3. Construir um triângulo, a partir dos dados: AB=6 cm, Â=45° e a altura 5 

cm.
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Solução:

Traçamos o lado AB (6 cm) e o ângulo Â(45°). Pela extremidade B, levanta-se 

uma perpendicular e marca-se a medida da altura (BM). A esta distância, traça-se uma 

paralela ao lado AB e esta corta o lado do ângulo de 45° no ponto C, que completa a 

figura.

Figura 21: Construção do triângulo

Vimos, nesta aula, procedimentos de construções que envolvem ângulos e 

triângulos que nos darão um suporte fundamental no estudo das aulas subsequentes. 

AULA 2 TÓPICO 2
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AULA 3 Quadriláteros

Olá, aluno(a),

Polígonos são figuras formadas por linhas poligonais fechadas e podem ser 

associados a inúmeras objetos de nosso cotidiano, por exemplo: uma folha de 

papel, uma placa de trânsito, os ladrilhos de uma cozinha etc.

Nesta aula, estudaremos o quadrilátero, um tipo específico de polígono na 

classificação quanto ao número de lados, quatro.  Apresentaremos procedimentos 

de construção dos quadriláteros que possuem características específicas (como 

lados congruentes ou ângulos retos), conhecidos como quadriláteros notáveis. 

São eles: retângulo, quadrado, losango, romboide e trapézio.

Objetivos

• Classificar os quadriláteros
• Realizar construções geométricos dos principais tipos de quadriláteros
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TÓPICO 1 Paralelogramos 
e trapézios
ObjetivOs

• Classificar os paralelogramos

• Realizar construções envolvendo romboides, 

losangos retângulos e trapézios

AULA 3 TÓPICO 1

Neste tópico, apresentaremos definições e procedimentos de 

construção dos paralelogramos e trapézios.

O aluno deve evitar o uso de réguas e transferidores para 

efetuar medidas, devendo essas ser realizadas com o uso de técnicas estudadas na 

aula 1.

Definição: Os quadriláteros são polígonos que possuem quatro lados.

Figura 1: Quadrilátero ABCD

Na Figura 1, os segmentos AB, BC CD e AD são os lados do polígono e os 

pontos A, B C e D são os vértices do polígono. Os ângulos do polígono são os 

ângulos  ,A


 ,B


 C


e D


 
e as diagonais são os segmentos que unem dois vértices.

De acordo com a disposição dos lados, os quadriláteros recebem nomes 

específicos. Assim:
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Paralelogramos são quadriláteros que têm lados opostos paralelos. Podemos citar:

O quadrado é um paralelogramo que possui os quatro lados congruentes e 

os quatro ângulos iguais a 90°. As diagonais são perpendiculares e cruzam-se 

nos seus pontos médios que representam o centro da circunferência inscrita e 

circunscrita ao quadrado.

A construção do quadrado de lado m é feita da seguinte forma:

Traçamos o lado AB de comprimento m. Por uma das extremidades, digamos 

A, levantamos uma perpendicular. A medida m é rebatida sobre a perpendicular 

definindo dessa forma o ponto D. Com a ponta seca do compasso nos pontos D e B 

e com abertura do compasso igual a m (AB), desenhamos dois arcos que se cruzam 

no ponto C, completando a figura. Traçamos as diagonais AC e BD e o cruzamento 

delas define o centro 0 da circunferência circunscrita ao quadrado. Centro em 0 

e abertura 0B ou 0A ou 0C ou 0D, desenhamos a circunferência, como mostra a 

Figura 2.

Figura 2: Quadrado ABCD inscrito

O Retângulo é o paralelogramo que tem 

os dois pares de lados opostos congruentes e os 

quatro ângulos iguais a 90°, o que nos permite 

concluir que todo quadrado é um retângulo, 

porém a recíproca é falsa.  Suas diagonais são 

congruentes e interceptam-se nos seus pontos 

médios formando um ângulo diferente de 90°. 

Dessa forma, o ponto de encontro das diagonais 

é equidistante dos vértices tornando o polígono 

v o c ê  s a b i a?

O matemático francês Pierre Varignon (1654-

1722) concluiu que a figura definida pelos pontos 

médios de qualquer quadrângulo é sempre 

um paralelogramo, de lados paralelos às suas 

diagonais. A área do paralelogramo corresponde 

sempre à metade da área do quadrângulo. Fonte: 

http://www.veraviana.net/varignon.html

http://en.wikipedia.org/wiki/Pierre_Varignon
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inscritível numa circunferência.

A construção de um retângulo ABCD é feita da seguinte forma:

Pela extremidade A do lado AB, levantamos uma perpendicular sobre a 

qual marcamos a medida do lado AC (diferente da AB). Tomamos a distância AC 

no compasso e em seguida AB, centramos em B e C, respectivamente, e traçamos 

dois arcos que se cruzam no ponto D, completando dessa forma a Figura 3. Para 

o desenho da circunferência circunscrita, traçamos as duas diagonais que se 

intersectam no ponto O (centro da circunferência circunscrita).

Figura 3: Retângulo ABCD

O Romboide é o paralelogramo que tem dois pares de lados congruentes, 

ângulos opostos congruentes e diferente de 90º, e consequentemente ângulos 

adjacentes suplementares. O romboide, popularmente conhecido como 

paralelogramo, possui diagonais que intersectam formando um ângulo diferente 

de 90º, o que não torna o polígono inscritível na circunferência. 

Para se traçar o romboide ABCD conhecendo-se os lados AB, AC e a diagonal 

BC, fazemos o seguinte:

Com o compasso tomamos a medida AC e, centrando em A, traçamos um 

arco. Com a abertura do compasso igual à medida da diagonal BC e com centro 

em B, desenhamos outro arco que encontrará o primeiro no ponto C. Centro em B 

medida AC, desenhamos um arco. Centro em A e medida igual à diagonal, traçamos 

um arco que encontrará o primeiro no ponto D. Os pontos A, B, C e D formam a 

Figura 4.

Figura 4: Romboide ABCD

AULA 3 TÓPICO 1
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O romboide também pode ser construído conhecendo-se seus dois lados e 

um dos ângulos. Para tanto, a partir da extremidade A do lado AB, traçamos uma 

reta sob o ângulo dado (não use transferidor para marcar o ângulo e sim as técnicas 

estudadas no tópico 1 da aula 2). A partir daí, o procedimento é semelhante ao do 

retângulo.

Losango é quadrilátero que possui os quatro lados congruentes (Figura 5), 

porém os ângulos são diferentes de 90º, consequentemente suas diagonais não 

são congruentes. As diagonais são perpendiculares e se intersectam num ponto 

equidistante dos lados, tornando o quadrilátero circunscritível a uma circunferência. 

Figura 5: Losango de diagonais AC e BD

Podemos construir o losango a partir de 

um dos seus lados e conhecendo-se um dos seus 

ângulos. Para isso, construímos o ângulo dado 

com vértice A e, com o compasso, tomamos 

a medida do lado e marcamos os pontos B e D 

sobre seus lados desse ângulo. Centramos em B e 

D sucessivamente e, com abertura do compasso 

igual à medida do lado, desenhamos dois arcos 

que se encontram no ponto D. Os pontos A, B, C 

e D formam o quadrilátero.

Considerando que o centro O é equidistante 

dos lados, o raio da circunferência inscrita é re-

presentado pela distância do ponto O ao lado do losango. Assim, traçamos uma per-

pendicular ao lado AB, por exemplo, passando pelo ponto O definindo sobre o lado 

v o c ê  s a b i a?

Na antiguidade, a régua era usada apenas 

para traçar retas e não para medir segmentos. 

O compasso era utilizado para traçar arcos e 

circunferências e para transportar segmentos.

Fonte: http://www.ebah.com.br/desenho-

geometrico-pdf-a97118.html
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AB o ponto E. Centro em O e abertura do compasso OE, desenhamos a circunferên-

cia. Para o traçado da perpendicular OE, usamos o processo apresentado no tópico 

2 da aula 1.

Figura 6: Construção do losango

O próximo quadrilátero a ser estudado é o trapézio que possui apenas dois 

lados paralelos, que são os lados opostos, chamados bases do trapézio. A distância 

entre as bases, que possuem medidas diferentes, é a altura do trapézio.

De acordo com a disposição dos lados, temos:

a) trapézio retângulo: possui dois ângulos retos.

Vamos apresentar o procedimento do traçado do trapézio retângulo, quando 

se conhecem as duas bases e a altura.

Sobre uma reta auxiliar r, marcamos a medida da base maior AB, digamos. 

A partir da extremidade A, por exemplo, levantamos uma perpendicular e sobre 

ela marcamos o ponto C definindo a altura. Traçamos uma perpendicular à reta AC 

passando pelo ponto C e com abertura do compasso igual à medida da base menor, 

marcamos o ponto D, definindo dessa forma o trapézio ABCD.  

Para o traçado das perpendiculares AC e CD, usaremos o procedimento 

apresentado no tópico 2, subtópico 2.1, item c, aula 1. 

Figura 7: Construção do trapézio retângulo

AULA 3 TÓPICO 1
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b) trapézio isósceles:  possui os dois lados não paralelos congruentes, os 

ângulos da base congruentes e as diagonais congruentes. Esse trapézio é inscritível na 

circunferência cujo centro é o encontro das mediatrizes dos quatro lados da figura.

Para construção do trapézio isósceles, quando se conhecem as duas bases,  a 

altura e os lados não paralelos, faremos da seguinte forma:

Sobre uma reta auxiliar r, marcamos o segmento AB referente à base maior. 

Traçamos a mediatriz da base maior e definimos sobre ela a altura. Esta perpendicular 

é paralela à base maior.  Tomando-se a medida dos lados não paralelos no compasso, 

fazemos centro em cada extremidade da base maior (AB) e aplicamos esta medida 

sobre a base menor, definindo os pontos C e D e completando a figura. Traçamos, 

então, as mediatrizes dos lados não paralelos AC e BD. Todas as mediatrizes têm 

o ponto O como ponto comum. Este ponto é o centro da circunferência que 

circunscreve o trapézio isósceles.

Figura 8: Construção do trapézio isósceles

c) trapézio escaleno: possui os dois lados não paralelos diferentes e não 

possui ângulos retos. A construção do trapézio escaleno é semelhante à construção 

do trapézio isósceles quando se conhecem os quatro lados.

Sabemos que a área de um trapézio de bases a e b e altura a+b é igual à 

semissoma das bases vezes a altura. Por outro lado, essa mesma área é igual à soma 

das áreas dos três triângulos retângulos da figura abaixo, assim: 

( )
.
( )a b a b ab ab c+ +

= + +
1 2 2 2 2

2

Simplificando a expressão acima chegamos a 222 cba =+
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Figura 9: Relação da área do trapézio com a área do triângulo

ExErcícios rEsolvidos

1. Construir um quadrado de lado AB=5cm.

Construção: Sob uma reta auxiliar r, marca-se a medida do lado AB. Pela 

extremidade A, digamos, levanta-se uma perpendicular e sobre ela rebate-se o 

lado AB marcando, dessa forma, o ponto C. Com abertura do compasso igual à 

medida AB, centramos em A e B sucessivamente e desenhamos dois arcos que se 

intersectam no ponto D. Os pontos A, B C e D resolvem o problema.

Figura 10: Construção de um quadrado

2. Construir um retângulo em que um dos lados mede 7 cm e a diagonal 8 cm.

Construção: Traça-se o lado AB. Por uma das extremidades ( digamos 

A), levanta-se uma perpendicular. Com centro na outra extremidade e abertura 

igual à medida da diagonal, cruza-se sobre a perpendicular, definindo-se o lado 

desconhecido AC. Com centro em C e em B sucessivamente e com abertura do 

compasso igual às medidas dos lados AB e AC, respectivamente, cruzam-se os dois 

AULA 3 TÓPICO 1
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arcos que se intersectam no ponto D, concluindo assim o retângulo ABCD. 

Figura 11: Construção de um retângulo

No próximo tópico, apresentaremos outras maneiras de construções que 

envolvem as figuras estudadas neste tópico.
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TÓPICO 2 Construções envolvendo 
quadriláteros

ObjetivOs

• Classificar os paralelogramos

• Realizar construções envolvendo romboides, 

losangos retângulos e trapézios

Neste tópico, iremos apresentar outras maneiras de construção 

dos quadriláteros. O modo de como se vai realizar a construção 

depende dos elementos fornecidos. Por exemplo, o procedimento 

de construção de um retângulo, quando são conhecidos os dois lados, é diferente 

daquele procedimento realizado quando são fornecidos um lado e uma diagonal.

2.1 CONSTRUÇÃO DE UM QUADRADO A PARTIR DE SUAS DIAGONAIS

Construção: Traçamos a diagonal AC e sobre ela sua mediatriz que a intersecta 

no ponto M. Centro em M e raio igual a medida AM, desenhamos uma circunferência 

que intersecta a mediatriz nos pontos B e D, definindo o quadrado ABCD ( Figura 12).

Figura 12 - Construção do quadrado a partir das diagonais
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2.2 CONSTRUÇÃO DE UM ROMBOIDE, CONHECENDO-SE OS LADOS 

CONSECUTIVOS AB E AC E O ÂNGULO QUE FORMAM ENTRE SI

Construção: Traça-se um dos lados (digamos AB) e, pela extremidade A, 

traça-se uma reta a partir do ângulo dado.  Sobre essa reta, aplica-se a medida 

do outro lado definindo o ponto D. Toma-se com o compasso sucessivamente as 

medidas dos lados AB e AD e com centro em D e B, respectivamente, cruzam-se os 

arcos definindo o vértice C que completa a figura (Figura 13). 

      Figura 13: Romboide

2.3 CONSTRUÇÃO DE UM ROMBOIDE  

CONHECENDO-SE AS DIAGONAIS E O ÂNGULO QUE FORMAM ENTRE SI

Construção: As diagonais de um paralelogramo cortam-se no ponto médio 

uma da outra. Inicialmente traçamos uma das diagonais e definimos seu ponto 

médio a partir da mediatriz. Passando por esse ponto médio, desenhamos uma reta 

sob o ângulo dado. Sobre esta reta, aplica-se a medida da outra diagonal (dividida 

a diagonal em duas partes iguais) a partir do ponto médio, definindo-se os quatro 

vértices. Pela união desses vértices, construímos a figura, como mostra a Figura 14.

Figura 14: Construção do romboide conhecendo-se as diagonais e o ângulo entre elas

at e n ç ã o !

O ângulo dado deve ser construído usando as 

técnicas já estudadas (o uso do transferidor deve 

ser evitado).
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2.4 CONSTRUÇÃO DE UM LOSANGO  
A PARTIR DE UM LADO E UMA DIAGONAL

Construção: Traçamos a diagonal dada AC e, a partir de suas extremidades, 

com abertura igual ao lado, centramos e cruzamos os arcos que, dois a dois, definirão 

os pontos B e D (vértices que faltam).  Unindo esses vértices às extremidades das 

diagonais, completamos a figura (Figura 15).

 

Figura 15: Construção do losango a partir de um lado e uma diagonal

2.5 CONSTRUÇÃO DE UM TRAPÉZIO  

RETÂNGULO A PARTIR DAS DUAS BASES E UMA DAS DIAGONAIS

Construção: Traçamos a base maior ( digamos AB ) e, pela extremidade A, 

levantamos uma perpendicular. A partir da outra extremidade, com abertura igual 

à medida da diagonal, fazemos centro e  cruzamos o arco sobre a perpendicular. 

Desse modo, definimos o lado AD perpendicular às bases e que corresponde à 

altura do trapézio. Pelo ponto D, traçamos uma paralela à base maior, e sobre esta 

aplicamos a medida da outra base (base menor). As extremidades destas duas bases, 

unidas, completarão o quadrilátero (Figura 16).

Figura 16: Construção do trapézio retângulo a partir das duas bases e uma das diagonais

AULA 3 TÓPICO 2
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2.6 CONSTRUÇÃO DE UM TRAPÉZIO RETÂNGULO, CONHECENDO-SE A 

BASE MAIOR, A ALTURA E UM ÂNGULO

Construção: Traça-se a base AB e, pela extremidade A, levanta-se uma 

perpendicular. Sobre essa perpendicular, aplica-se a altura dada marcando 

um ponto C. Passando por C, desenhamos uma perpendicular ao lado AC. Pela 

extremidade B, constrói-se o ângulo dado, cujo lado, ao encontrar a perpendicular, 

define o último vértice (Figura 17).

Figura 17: Construção do trapézio retângulo a partir usando o ângulos B

ExErcícios rEsolvidos

1. Construir um quadrilátero ABCD, conhecendo-se: os lados AB=4 cm, 

BC=5 cm, CD=6cm, AD=8 cm e a diagonal AC=7 cm.

Solução:

Traça-se o lado AB. Centro em A, raio AC (diagonal), traça-se um arco. Centro em 

B, raio BC, cruza-se com o arco AC, definindo-se a posição do lado BC. Note que temos 

um triângulo ABC. Centro em C, raio CD, traça-se um arco. Centro em A, raio AD, traça-se 

o arco que, cruzando com o arco CD, definirá o vértice D, completando a figura.

Figura 18: Construção de um quadrilátero
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2. Construir um trapézio isósceles, conhecendo-se as bases AB=9cm  e 

CD=6cm e a altura 4 cm.

Solução: 

Inicialmente desenha-se a base maior AB marcando a altura MN sobre sua 

mediatriz. Em seguida, pelo ponto N, traça-se uma paralela à base AB. A partir 

do ponto N, aplica-se, metade para um lado, metade para o outro, a medida da 

base menor, definindo esta. Desenham-se os lados não paralelos, completando-se 

a figura.

     

Figura 19: Construção de um trapézio isósceles

Além dos modelos apresentados neste tópico, existem outros que serão trabalhados, 

na medida do possível, nas atividades presenciais e nas atividades a distância. A próxima 

aula será dedicada ao estudo de construções relacionadas às circunferências. Até lá!

AULA 3 TÓPICO 2
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AULA 4 Polígonos Regulares

Olá, aluno(a),

Na aula passada, vimos as principais construções de quadrados, paralelogramos, 

trapézios e losangos, que são paralelogramos com propriedades particulares.  Esta 

aula traz uma introdução às construções dos principais polígonos regulares. Nela, 

apresentamos procedimentos para a construção dos oito primeiros polígonos 

regulares, com a certeza de que, se bem compreendida, você poderá ir mais 

além e estudar métodos mais complexos de construções de outros polígonos 

regulares.

Objetivos

• Definir e classificar os polígonos
• Traçar polígonos convexos inscritos na circunferência
• Desenhar polígonos regulares
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TÓPICO 1 Construção de polígonos 
regulares inscritos na 
circunferência
ObjetivO

• Traçar polígonos regulares a partir de uma 

circunferência

AULA 4 TÓPICO 1

Neste tópico, a princípio, serão apresentadas algumas definições 

e classificação dos polígonos e em seguida procedimentos de 

construção de polígonos regulares inscritos, tomando como base 

o raio da circunferência.

Definição: Polígono é a região do plano limitada pela junção de segmentos de 

reta, extremidade a extremidade. Os elementos do polígono são: lados, vértices, 

ângulos externos e ângulos internos e diagonais.

Um polígono é dito convexo quando está situado num mesmo semiplano 

determinado pela reta que contém cada um dos seus lados. 

Um polígono convexo é regular quando possui os lados congruentes e 

ângulos congruentes.

1.1 CLASSIFICAÇÃO EM RELAÇÃO AO NÚMERO DE LADOS

Conforme o número de lados ou de ângulos, os polígonos recebem as 

seguintes  denominações:

Triângulo ou Trilátero (3 lados)

Quadrilátero (4 lados)

Pentágono (5 lados)

Hexágono (6 lados)

Heptágono (7 lados)
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Octógono (8 lados)

Eneágono (9 lados)

Decágono (10 lados)

Undecágono (11 lados)

Dodecágono (12 lados)

Pentadecágono (15 lados)

Icoságono (20 lados)

Familiarizados com a nomenclatura dos polígonos, vamos, a seguir, realizar cons-

truções envolvendo polígonos regulares inscritos na circunferência.

1.2 CONSTRUÇÕES

Triângulo equilátero: Desenha-se uma circunferência com raio qualquer. 

Com a mesma abertura do raio, a partir de um ponto qualquer pertencente à curva 

(digamos, ponto A), assinalam-se sucessivos pontos ( B, C, D, E e F), dividindo a 

circunferência em seis partes exatamente iguais. Três pontos, alternadamente, dessa 

divisão definem um triângulo equilátero, como mostra a Figura 1. Observe que os 

seis pontos formam um hexágono regular. Dessa forma, esta construção é justificada 

pelo fato de o lado do hexágono inscrito ser igual ao raio da circunferência.

Figura 1: Triângulo regular inscrito

Quadrado: Passando pelo centro O da circunferência, traça-se uma reta 

que, ao cortar a curva em dois pontos A e C, definirá o seu diâmetro AC. A 

mediatriz do segmento AC intercepta a circunferência nos pontos B e D obtendo-

se o diâmetro BD. Estes dois diâmetros dividem a circunferência em quatro partes 

iguais, correspondendo aos quatro pontos que inscrevem o quadrado, como mostra 

a Figura 2.
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Figura 2: Quadrado inscrito

Pentágono regular: Desenha-se a circunferência e dois dos seus diâmetros  

perpendiculares AH e FG que se intersectam no ponto O. Traça-se a mediatriz de 

OG determinando o ponto médio M. Fazendo centro em M e raio MA, traça-se um 

arco que intersecta OF no ponto I. Centro em A e raio AI, descreve-se um arco que 

corta a circunferência em B e E. Centro em B e raio AI, marca-se o ponto C; centro 

em C e raio AI, marca-se o ponto D e em seguida o ponto E. Traçamos, então, os 

lados AB, BC, CD, DE e EA (Figura 3). 

Figura 3: Pentágono regular inscrito

cálculo do númEro dE ouro:

Considere um segmento de reta AC. 

Considere ainda um número B entre A e C (mais próximo de A) de modo que a 

razão do segmento menor (AB) para o maior (BC) seja igual à razão do maior (BC) 

para AC.

Fazendo AB = y, BC = x, então AC = x+y. Assim,
AB BC
BC AC

= , ou seja, y x
x x y
=

+ .

AULA 4 TÓPICO 1

v o c ê  s a b i a?

“Número de Ouro é um número irracional 

misterioso e enigmático que nos surge numa 

infinidade de elementos da natureza na forma de 

uma razão, sendo considerada por muitos como 

uma oferta de Deus ao mundo.” 

Para saber mais sobre o número de ouro, acesse 

http://www.educ.fc.ul.pt/icm/icm99/icm17/

ouro.htm
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Substituindo y por 1, chegamos à equação 012 =−− xx , que, após resolvida, 

chegamos ao número 
2

 51+
, conhecido como número de ouro.

O número de ouro aparece em diversas situações na natureza. Na geometria, 

ao se dividir o lado de um pentágono estrelado pelo lado de um pentágono regular 

inscritos, obtém-se o número de ouro.

Figura 4: Pentágono estrelado

Hexágono regular: Traça-se a circunferência e sobre ela aplica-se a medida 

do raio, determinando os pontos A, B, C, D, E e F, que a dividem em seis partes 

iguais. Constrói-se, assim, o hexágono, como mostra a Figura 5.

Figura 5: Hexágono regular inscrito

Heptágono regular: Desenha-se uma circunferência e em seguida uma reta 

que passa pelo seu centro, definindo, dessa forma, o diâmetro AM.  Com centro 

em uma das extremidades do diâmetro (digamos M) e abertura do compasso igual 

ao raio, traça-se um arco que corta a circunferência nos pontos H e I. Traça-se 

o segmento HI, que, ao cruzar o diâmetro, define o ponto N. O segmento HN 

corresponde à medida do lado do heptágono. Tal medida, aplicada sucessivas vezes 
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sobre a circunferência, definirá o polígono (veja Figura 6).

Figura 6: Heptágono regular inscrito

Octógono regular: Para a construção do octógono regular inscrito, traça-

se, inicialmente,  a circunferência e dois diâmetros perpendiculares (CG e AE). 

A partir das bissetrizes dos ângulos de 90°, teremos a circunferência dividida 

em oito partes iguais. Unindo esses pontos, temos o octógono regular inscrito na 

circunferência (veja Figura 7).

Figura 7: octógono regular inscrito

Neste tópico, conhecemos os procedimentos para construção de polígonos 

regulares a partir do raio da circunferência circunscrita. No próximo tópico, 

aprenderemos os processos de construção para os mesmos polígonos, a partir dos 

seus lados.

AULA 4 TÓPICO 1
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TÓPICO 2 Construção de polígonos 
regulares a partir dos lados

ObjetivO

• Traçar polígonos regulares conhecendo-se a me-

dida do lado

Neste tópico, mostraremos as construções dos polígonos regulares, estu-

dados no tópico anterior, quando são conhecidas as medidas dos lados.

Triângulo equilátero: Traça-se o lado AB e, com centro em cada 

extremidade e abertura igual ao lado, faz-se o cruzamento dos arcos, determinando-

se o terceiro vértice.

Figura 8: Triângulo equilátero

Quadrado: Desenha-se o lado AB e, por uma das extremidades (digamos 

A), levanta-se uma perpendicular. Sobre esta perpendicular, rebate-se a medida 

do lado marcando o ponto C. Com centro nas extremidades dos lados definidos 

e abertura igual ao lado, cruzam-se os arcos que definirão o quarto vértice D, 

fechando a figura (Figura 9).
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Figura 9: Construção do quadrado a partir do lado AB

Pentágono: Com centro em A do lado AB, desenha-se uma circunferência, 

em seguida, centro em B, descreve-se outra circunferência que, ao cruzar com a 

primeira, define os pontos F e G. Com centro em G e mesmo raio, traça-se uma 

terceira circunferência que passa em A e B e define os pontos H e I. A reta FG 

(mediatriz de AB) intersecta a circunferência de centro em G no ponto M. Em 

seguida, traça-se uma reta que contém os pontos H e M e corta a circunferência de 

centro em B no ponto C. Da mesma forma, uma reta que passa em I e M  determina 

o ponto E. Com abertura do compasso igual ao lado AB e com centro em E ou 

C, descreve-se um arco que corta a mediatriz FG em D, completando o polígono 

(Figura 10).

Figura 10: Pentágono regular

Hexágono: Inicialmente desenhamos o lado AB do hexágono e, fazendo 

centro em cada extremidade desse lado, com raio igual ao próprio lado, cruzamos 

dois arcos que definem um ponto O, que será o centro da circunferência que 

AULA 4 TÓPICO 2
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circunscreve o hexágono. Tomamos a medida do lado (no caso AB) e, a partir de 

A, marcamos sucessivamente os demais pontos definindo os vértices do hexágono 

regular (Figura 11).

Figura 11: Hexágono regular

 Heptágono: Sobre uma reta suporte r, 

fixamos com o compasso a medida do lado AB e, 

em seguida, centro em B e raio BA, determinamos 

o ponto M. Centro em A e raio AM, cruzamos 

a perpendicular levantada por B no ponto N. A bissetriz do arco MN intersecta 

a perpendicular no ponto P e, centro em A e raio AP, cruzamos com centro em 

B, raio AP, determinando o ponto O. O ponto O é o centro da circunferência 

que circunscreve o heptágono. Assim, tomando o raio AO ou OB, descrevemos 

a circunferência. Aplicamos, então, a medida do lado, a partir de B, sucessivas 

vezes sobre a circunferência, até dividi-la em sete partes iguais, construindo, dessa 

forma, o heptágono regular com mostra a Figura 12.

Figura 12: Heptágono regular

v o c ê  s a b i a?

A arte de se criar mosaicos é antiga. Egípcios, 

persas, bizantinos, árabes, mouros, hindus e 

chineses já usavam esta técnica de decoração em 

pisos, tetos, painéis, templos e palácios. Mosaicos 

ainda são usados nos dias de hoje e eles também 

aparecem em elementos da natureza. Continue 

aprendendo mais sobre essa arte acessando http://

www.uff.br/cdme/ppr/ppr-html/ppr-br.html.
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Octógono: Traça-se a mediatriz do lado AB. Com a ponta seca do compasso 

no  ponto médio M  de AB, abertura AM, traça-se o arco que corta a mediatriz em 

P. Centro em P, raio PA,  traça-se o arco que corta a mediatriz em O. Este ponto é o 

centro da circunferência que circunscreve o octógono. Descreve-se a circunferência 

e aplica-se a medida do lado sucessivas vezes, dividindo-a em oito partes iguais 

determinando, dessa forma, o octógono (Figura 13).

Figura 13: Octógono regular

ExErcício rEsolvido

Construa um decágono regular inscrito numa circunferência de raio 5cm.

Construção: Inicialmente constrói-se um pentágono regular inscrito numa 

circunferência de raio 5cm usando o procedimento estudado no tópico 1 desta aula, 

como mostra a figura abaixo. A mediatriz do lado 79 intersecta a circunferência 

no ponto 8 definindo o lado do decágono. Com abertura do compasso igual ao 

segmento 78 e centro em 9, marcamos o ponto 10. Com centro em 1, 3 e 5 e mesma 

abertura do compasso, marcamos os pontos 2, 3 e 4, respectivamente. Os pontos 1, 

2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e 10 são os vértices do decágono.

      

AULA 4 TÓPICO 2

Figura 14: Construção de um decágono regular
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Não existe uma quantidade definida de polígonos regulares, portanto 

é importante que o aluno construa outros polígonos regulares utilizando 

procedimentos próprios, porém baseados nos já vistos, ou utilizando programas 

simples de computadores, como, por exemplo, o “Régua e compasso”. Na próxima 

aula, estudaremos construções que envolvem circunferências.

AT I V I D A D E S  D E  A P R O F U N D A M E N T O

Observação: As construções da atividade devem ser feitas em papel ofício ou 

A4, escaneadas e enviadas ao tutor. 

Construa os seguintes polígonos:

Triângulo equilátero de lado 5cm

Quadrado de lado 6 cm

Pentágono regular de lado 3cm

Hexágono regular de lado 3cm

Heptágono regular de lado 2,5cm

Hexadecágono inscrito numa circunferência de raio 4cm

Polígono regular de 12 lados, inscrito numa circunferência de raio 3,5cm
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A circunferência é, com certeza, entre as figuras geométricas, uma das mais 

empregadas na vida cotidiana, desde a invenção da roda. Como veremos mais 

adiante, a circunferência é definida como o conjunto de pontos de um plano que 

estão à mesma distância de um ponto fixo, que é o seu centro. Para representá-

la graficamente, recorremos ao instrumento de desenho denominado compasso.

Nesta aula, estudaremos as construções geométricas elementares que envolvem 

a circunferência, por julgarmos fundamentais para o conhecimento do professor 

de Geometria. Procuraremos, ainda, relacionar o estudo dessas construções com 

as necessidades cotidianas do professor em sala de aula.

Objetivo

• Realizar, com régua e compasso, as principais construções geométricas 
elementares que envolvem a circunferência

AULA 5 Circunferência

AULA 5
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TÓPICO 1 Circunferência
ObjetivOs

• Definir circunferência e conhecer seus 

elementos

• Realizar construções básicas relacionadas à 

circunferência

• Conhecer o problema da tangência entre retas e 

circunferência.

Neste tópico, além dos procedimentos de construções geométricas 

envolvendo o traçado de retas tangentes, estudaremos também 

as construções elementares envolvendo circunferências, como, 

por exemplo, o desenho de uma circunferência a partir de três pontos dados ou a 

retificação de uma circunferência, o que significa obter um segmento de reta que 

representa seu comprimento, além de outras construções.

Definição1: Circunferência é o conjunto dos pontos do plano cuja distância a 

um ponto fixo, chamada de raio da circunferência, é constante.

1.1 ELEMENTOS DA CIRCUNFERÊNCIA:
• Raio (AC) é a linha que une o centro a qualquer ponto da circunferência. 

Com base na definição1, os raios são todos iguais.
• Corda (DE, veja Figura 1) é o segmento de reta que une dois pontos 

de uma circunferência. 
• Diâmetro (AB, veja Figura 1) é a corda que passa pelo centro 

da circunferência. Dessa forma, o diâmetro é a maior corda além 
de dividir a circunferência em duas partes iguais denominadas 
semicircunferências.

• Arco é uma parte qualquer da circunferência, compreendida entre 
dois de seus pontos.
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Figura 1: Elementos da circunferência

Exemplo 1

Desenhar uma circunferência passando por três pontos dados.

Construção:

Considere três pontos A, B e C (Figura 2). Da geometria euclidiana, sabemos 

que, dada uma corda qualquer, existe um diâmetro que passa pelo ponto médio 

dessa corda e é lhe perpendicular. Assim, traçamos as mediatrizes dos segmentos 

AB e BC, e o ponto de encontro C dessas mediatrizes é o centro da circunferência 

procurada. Com centro em O e abertura do compasso igual à AO, OB ou OC, traçamos 

a circunferência procurada. Veja Figura 3. 

Figura 3: Circunferência passando pelos pontos A, B e CFigura 2: Mediatrizes dos segmentos  AB e BC

  

Exemplo 2

Traçar o diâmetro de uma circunferência cujo centro é desconhecido.

Construção:

Sobre a circunferência, marcamos dois pontos A e B. Construímos a mediatriz 

do segmento AB cujos pontos de interseção com a circunferência definem o 

diâmetro (Figura 4).
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Figura 4: CD é mediatriz de AB

Exemplo 3

Retificar uma circunferência dada.

Construção:

Para fazer a retificação de uma circunferência de diâmetro AB, basta marcar 

em uma semirreta perpendicular ao diâmetro três segmentos com medida igual ao 

diâmetro cada um e dividir o último segmento em sete partes iguais. O comprimento 

retificado será a soma do comprimento de três segmentos com a sétima parte do 

segmento dividido, como mostra a Figura 5. 

Vamos observar esse procedimento de forma mais detalhada:

Considere a circunferência de AB. Traçe uma semirreta a partir de B e 

perpendicular ao diâmetro AB. Com a ponta seca do  compasso em B e abertura AB,  

trace um arco que corte a semirreta no ponto C. Centro em C e mesma abertura do 

compasso, marque duas vezes a medida do diâmetro, definindo os pontos D e E. A 

partir do ponto D, desenhe uma reta auxiliar r e sobre ela marque oito pontos com a 

mesma distância entre eles. Una o sétimo ponto da reta auxiliar ao ponto E e desenhe 

uma paralela a E7 passando por 8 e definindo o ponto F. O comprimento retificado será 

o segmento BF.

Figura 5: Retificação da circunferência
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A justificativa desse procedimento é a 

seguinte:

O comprimento da circunferência é dado 

por C 2  R .Dp p= =  onde D é o diâmetro.

Considerando que 
22
7

p@ , então 

22
C   D .D   

7
p= = Þ  = +

1
C  3D D

7
.

Exemplo 4

Retificar um arco dado.

Vamos retificar o arco AC da Figura 6.

              Figura 6: AC é o arco a ser retificado

Inicialmente vamos traçar uma reta per-

pendicular a AB passando por A e prolongar 

o segmento BA por B. A partir de B, trace 

uma reta auxiliar e marque o ponto 1, com 

uma abertura qualquer do compasso, e, em 

seguida, tome a distância B1 e marque os pontos 2, 3 e 4. Uma os pontos 4 

e O e trace paralelas a 4O passando pelos pontos 1, 2 e  3,  determinando, 

dessa forma, os pontos 1’, 2’ e  3’. Centro em B e abertura do compasso B3’, 

trace o arco 3’D. Desenhe uma semirreta com origem em D passando por C, 

que corta a perpendicular no ponto E. O segmento AE é a retificação do 

arco AC.

Figura 7: AE representa a retificação do arco AC

s a i b a  m a i s !

Não se sabe ao certo o motivo pelo qual se 

estabeleceu que a circunferência seria dividida 

em 360 graus. Existem pelo menos duas 

possibilidades. Na primeira delas, o número 

teria sido estabelecido por uma civilização que 

acreditava ser a Terra o centro do universo e cujo 

calendário teria 360 dias. Outra possibilidade 

é a de que os babilônios usavam 60 como base 

para seus cálculos. Por esse motivo, os gregos 

teriam dividido o raio do círculo em 60 partes. 

Como já seria conhecido que o comprimento da 

circunferência equivaleria a duas vezes Pi vezes 

o raio - e que Pi valia aproximadamente 3, então 

teria se estabelecido que a circunferência teria 360 

graus (2 x 3 x 60 = 360). 

h t tp : / /www.gu iadoscur io sos. com.br /

perguntas/152/3/ciencias.html
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Exemplo 5

Reta tangente a uma circunferência num ponto dado.

O problema consiste em desenhar uma reta tangente a circunferência da 

Figura 7 no ponto T.

Figura 8: Ponto T na circunferência

Inicialmente, localizamos o centro da circunferência pelo processo 

apresentado no procedimento 1 deste tópico. Traçamos uma reta que contenha o 

centro O da circunferência e o ponto T e, em seguida, com abertura do compasso 

igual a OT, centramos em O e desenhamos um arco que corta a reta OT no ponto A. 

A mediatriz de AO é a reta tangente no ponto T, como mostra a Figura 9.

Figura 9: tangente a circunferência dada no ponto T

Exemplo 6

Retas tangentes exteriores e comuns a duas circunferências de raios diferentes.

O problema consiste em desenhar duas retas tangentes exteriores e comuns às du-

as circunferências da Figura 10.

Figura 10: retas tangentes exteriores
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Inicialmente desenhamos uma reta que contém os centros C1 e C2. Em 

seguida, construímos a mediatriz de C1C2 definindo o ponto M. Com centro em 

M e abertura do compasso MC1, desenhamos uma circunferência (circunferência 

auxiliar) que contém os pontos C1 e C2. Considerando r a diferença entre os raios 

das circunferências dadas, centramos em C1 e desenhamos uma circunferência de 

raio r que cruza a circunferência auxiliar definindo os pontos A e B. A partir de 

C1, traçamos duas retas que passam por A e B e intersectam a circunferência de 

centro C1 nos pontos T1 e T2. A partir de C2 , traçamos retas paralelas a C1T1 e 

C1T2 definindo os pontos de tangência T3 e T4 em que as retas T1T3 e T2T4 são as 

tangentes procuradas.

Figura 11: Tangentes externas às circunferências

Exemplo 7

Retas tangentes interiores e comuns a duas circunferências.

O objetivo é desenhar duas retas tangentes interiores e comuns às duas 

circunferências dadas.

Inicialmente, vamos considerar duas circunferências de centros C1 e C2. 

Desenhamos uma reta que contenha os centros das circunferências dadas e, em 

seguida, construímos sua mediatriz definindo o ponto M. Com centro em M, 

desenhamos uma circunferência auxiliar que contém os pontos C1 e C2. Com a ponta 

seca do compasso em C1 e raio r ( igual a diferença entre os raios das circunferências 

dadas), desenhamos uma circunferência que intersecta a circunferência auxiliar 

nos pontos A e B. A partir de C1, traçamos duas retas que passam por A e B e 

definem os pontos T1 e T2. Agora, com origem em C2 , traçamos duas semirretas 

paralelas a C1A e C1B que irão intersectar a circunferência de centro C2 nos pontos 

de tangência T3 e T4.

AULA 5 TÓPICO 1



Const ruções  Geomét r icas66

Figura 12: Tangentes interiores às circunferências

No próximo tópico daremos continuidade às construções sobre circunferências 

focando mais a parte relacionada à equivalência plana.



67AULA 5 TÓPICO 2

TÓPICO 2 Equivalência plana
ObjetivO

• Desenvolver habilidade nas construções 

geométricas que envolvem equivalência 

entre áreas ou perímetros de figuras planas

Neste tópico, além de construções referentes à equivalência 

plana,  apresentaremos também  procedimentos de construções 

envolvendo equivalência entre perímetros de figuras planas e 

comprimento de circunferência. Um ponto fundamental para as construções que 

envolvem equivalência plana é ter em mente a relação matemática que nos fornece 

a área das figuras em questão.                                                                                                                   

Vamos iniciar com um problema bastante simples que envolve um círculo e um 

quadrado.

Exemplo 1

Construir um círculo equivalente a um quadrado dado. 

Construção:

Dado um quadrado ABCD, o problema consiste em construir um círculo 

equivalente ao quadrado dado.

Com base na Figura 13, encontre o ponto médio M do lado AB, por exemplo, 

determinando o segmento MC. O centro do círculo é o ponto médio do segmento MC.

Figura 13: o círculo e o quadrado são equivalentes
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A lógica do procedimento pode ser 

facilmente compreendida considerando que, se 

o quadrado tem lado L, então o círculo tem raio 

L 5
2

. A área do quadrado fica representada por 

= 2
qA L  e a área do círculo, 2

c

5
A  L

16
p

= . Mas,

5 
1

16
p
@  então =q cA A

Exemplo 2

Construir um triângulo equilátero cujo 

perímetro é igual ao comprimento de uma 

circunferência dada. 

Procedimento: 

Trace uma circunferência de raio qualquer 

e em seguida retifique utilizando o processo 3 do 

tópico 1, obtendo dessa forma o segmento AB ( 

circunferência retificada), como mostra a Figura 14.

Figura 14: circunferência retificada

Trace uma semirreta auxiliar qualquer a partir do ponto A. Com abertura qualquer 

do compasso. marque três vezes a partir de A obtendo os pontos 1, 2 e 3. Trace retas 

paralelas à 3B passando por 2 e 1 obtendo os pontos C e D. Com centro em C e raio CD, e 

em seguida com centro em D e raio DB, trace duas circunferências que irão se encontrar no 

ponto E. Os pontos C, D e E são vértices do triângulo procurado, como mostra a Figura  15.

Figura 15: O triângulo CDE é equivalente ao comprimento da circunferência dada

s a i b a  m a i s !

Como todas as circunferências são semelhantes 

entre si, ou seja, todas pertencem ao mesmo centro, 

foi concluído que a razão entre os comprimentos 

de qualquer circunferência pelo seu respectivo 

diâmetro será sempre uma mesma constante. E 

essa constante foi provada pelo matemático grego 

Arquimedes, para quem seria aproximadamente 

3,14. Como esse valor não era exato, foi estipulado 

que poderia ser representado pela letra do 

alfabeto grego π, facilitando os cálculos. Assim, 

convencionou que π ≈ 3,14. 

http://www.sorocaba.unesp.br/Home/Extensao/

Engenhocas/relatorio-jouleka-final.pdf
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Exemplo 3

Construir um triângulo isósceles equivalente a um triângulo escaleno dado.

Construção:

Considere o triângulo ABC da Figura 16.

Figura 16: Triângulo ABC escaleno

 Nosso caso envolve um triângulo cuja área é dada pela relação 
base x altura

2
.  Conservando a base e a altura, podemos obter infinitos triângulos equivalentes 

(mesma área). Para isso basta traçar um par de retas paralelas.

Primeiramente vamos traçar uma reta paralela ao lado AB passando por C. O 

triângulo procurado é isósceles, ou seja, os lados AC’ e BC’ devem ser congruentes, 

desta forma o ponto C’ é equidistante de A e B. Para se obter o ponto C’, construímos 

a mediatriz de AB. Unindo os pontos ABC’, obtemos o triângulo procurado, como 

mostra a Figura 17.

Figura 17: O triângulo ABC é equivalente ao triângulo ABC’

Exemplo 4

Construir um pentágono regular cujo perímetro é igual ao comprimento de 

uma semicircunferência dada.  

Procedimento:

Trace uma circunferência de raio qualquer e em seguida retifique utilizando 

o processo 3 do tópico 1, obtendo dessa forma o segmento AB (circunferência 

retificada).  Para obter o comprimento da semicircunferência, calcule o ponto 

médio M, como mostra a Figura 18.

AULA 5 TÓPICO 2
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Figura 18: Retificação da circunferência dada

Trace uma semirreta auxiliar qualquer a partir do ponto A. Com abertura 

qualquer do compasso, marque cinco vezes a partir de A obtendo os pontos 1, 2, 

3, 4 e 5. Trace retas paralelas à 5M passando por 1, 2, 3, 4 e 5 obtendo os pontos C 

e D. Trace a mediatriz do segmento CD, como mostra Figura 19. Com centro em C 

e raio CD e em seguida com centro em D e mesmo raio, trace duas circunferências 

(Figura 20).

Figura 19: Divisão do segmento AM em cinco partes iguais

Com a ponta seca do compasso no cruzamento inferior dos dois círculos e 

abertura     CD, desenhe um círculo que contém os pontos C e D e define os pontos 

E, F e G. Trace uma semirreta a partir de F passando por E, repita o processo em 

G, encontrando os pontos J e H, respectivamente. Com centro em J e abertura CD, 

marque o ponto I sobre a mediatriz, definindo o pentágono CDHIJ.

Figura 20: Pentágono de perímetro igual ao perímetro do circulo dado.
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Exemplo 5: Construir um quadrado cuja diagonal é igual ao comprimento do 

arco correspondente ao ângulo de 120º de uma circunferência dada.

Usando o procedimento do tópico 1 da aula 2 (Construção de ângulos), vamos 

determinar, na circunferência dada, um ângulo de 120º, como mostra a Figura 21.

Figura 21: Arco de 120º na circunferência dada

Trace CD perpendicular ao diâmetro AB e, a partir da semirretificação DE 

da circunferência dada, vamos determinar o ponto médio M de DE. Em seguida, 

divida o segmento DM em três partes iguais usando o procedimento estudado no 

tópico 2 da aula 1, como mostra a Figura 22.

Figura 22: Divisão do segmento DM em três partes iguais

O quadrado de diagonal DN resolve o problema (Figura 23).

Para se desenhar o quadrado, traçamos a mediatriz do segmento DN e, com 

a medida igual a metade de DN, definimos sobre essa mediatriz os vértices F e G. 

AULA 5 TÓPICO 2
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Figura 23: DN tem o mesmo comprimento do arco de 120º da circunferência dada.

Estudamos nesta aula diversas construções envolvendo circunferências que 

julgamos necessárias para o conhecimento do professor de Matemática do ensino 

básico. Na próxima aula, faremos algumas construções vistas nas aulas anteriores, 

com o auxilio de um software computacional.
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Nesta aula, estudaremos as Construções Geométricas de modo mais dinâmico 

e interativo, usando ambientes computacionais destinados a esse fim. O termo 

“dinâmico” na Matemática se refere às ideias de movimento e mudança. Os 

softwares de Geometria Dinâmica permitem realizar construções de diversas 

formas, facilitando a compreensão do comportamento geométrico dos elementos 

envolvidos.

Os primeiros softwares usados para Geometria Dinâmica foram o Geometer´s 

Sketchpad e o Cabri Géomètre que agem como se fossem réguas e compassos 

eletrônicos.  Hoje existem vários outros programas dessa disciplina que se diferem 

por sua estrutura ou valor comercial, alguns desses programas são gratuitos como 

é o caso do programa “Régua e compasso” que utilizaremos na nossa aula.

Diferentemente do que ocorrem com os nossos instrumentos tradicionais de 

desenho, as construções feitas com o “Régua e Compasso” são dinâmicas e 

interativas, tornando o programa um excelente laboratório de aprendizagem da 

geometria.

No primeiro tópico desta aula, apresentaremos as principais funções do programa, 

além de realizar algumas construções básicas e, no tópico seguinte, passaremos 

aquelas construções mais complexas.

Objetivo

• Apresentar uma alternativa pedagógica de inserção do computador na sala 
de aula, no intuito de incorporar o uso da informática ao ensino da geometria.

AULA 6 Geometria Dinâmica

AULA 6
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TÓPICO 1 Construções básicas
ObjetivOs

• Apresentar as ferramentas básicas do “Régua e 

compasso”

• Realizar construções consideradas básicas 

utilizando o “Régua e compasso”

Neste tópico, apresentaremos, mais especificadamente, as principais 

funções do “Régua e compasso” e realizaremos algumas construções 

elementares. Diferentemente dos procedimentos utilizados nas aulas 

anteriores na realização das construções geométricas com instrumentos tradicionais de 

desenho, esse programa oferece procedimentos próprios para as construções mais simples.

1.1 FERRAMENTAS DO RÉGUA E COMPASSO

De início, vamos esclarecer a funcionalidade das ferramentas que estão logo 

abaixo apresentadas na Figura 1 e que são utilizadas com mais frequência.  Faremos 

isso por meio de construções estudadas nas primeiras aulas de nossa disciplina.

Figura 1: Principais ferramentas do “Régua e compasso”
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1.2 CONSTRUÇÕES MATEMÁTICAS UTILIZANDO O RÉGUA E COMPASSO

Caro aluno, como já foi colocado anteriormente, as construções geométricas 

realizadas com o “Régua e Compasso” são dinâmicas e interativas, o que torna o 

software um excelente laboratório de aprendizagem da geometria. Uma outra  

vantagem de se realizar construções geométricas com esse programa ou outro 

softwares de geometria dinâmica, está no fato de que alunos podem facilmente 

testar suas conjecturas através de exemplos e contra-exemplos, despertando dessa 

forma,   sua criatividade, raciocínio e senso crítico. A seguir realizaremos uma série 

de construções, já estudadas nas aulas anteriores, com o uso do “régua e compasso”. 

Iniciaremos com aquelas construções envolvendo paralelas e perpendiculares.

1.2.1 PERPENDICULAR QUE PASSA POR UM  

PONTO QUALQUER, PERTENCENTE A UMA RETA

Vamos, inicialmente, desenhar um segmento AC e um ponto B qualquer 

sobre esse segmento. Para isso, selecionamos a ferramenta segmento e clicamos em 

dois pontos distintos na área de trabalho do programa, marcando os pontos A e C. 

Em seguida, com a ferramenta ponto, marcamos um ponto B sobre a reta AB, como 

mostra a Figura 2.

Figura 2: Ponto B qualquer sobre o segmento AC

Em seguida, clique duas vezes no ponto B com a ferramenta perpendicular 

obtendo, dessa forma, a reta r perpendicular ao segmento AC passando pelo ponto B 

(Figura 3).

AULA 6 TÓPICO 1
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Figura 3: r é perpendicular a AC passando por B

1.2.2 PERPENDICULAR QUE PASSA PELO  

PONTO MÉDIO DE UM SEGMENTO DE RETA (MEDIATRIZ)

Dado o segmento AC da Figura 4, para se construir sua mediatriz, clicamos 

no ponto A e em seguida em C com a ferramenta Bissetriz perpendicular, obtendo 

a reta r perpendicular a AC passando pelo ponto médio B.

Figura 4: r é mediatriz de AC

Podemos encontrar a mediatriz do segmento acima usando o procedimento 

tradicional (procedimento da aula 1, desta disciplina, para o traçado da mediatriz). 

Vejamos qual o procedimento!

Considerando o segmento AC, com a ferramenta compasso, desenhe uma 

circunferência de centro em A passando por C, para isso, dê um clique em C e em 

at e n ç ã o !

Para se nomear os pontos usamos a ferramenta 

texto. Com o botão direito do mouse podemos 

arrastar o texto para qualquer ponto da área de 

trabalho do programa.
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seguida, dois cliques em A. Agora, desenhe uma circunferência passando por A e 

centro em C. Essas duas circunferências irão se interceptar nos pontos D e E. Com 

a ferramenta reta, clique nos pontos  D e E, obtendo a reta DE mediatriz de AB 

(Figura 5).

Figura 5: DE é mediatriz de AC

1.2.3 PARALELA QUE PASSA POR UM  

PONTO QUALQUER NÃO PERTENCENTE A UMA RETA

Para se construir uma reta paralela, a reta AB dada logo abaixo, passando 

pelo ponto P (Figura 6), selecionamos a ferramenta paralela. Assim, clique sobre 

AB e em seguida sobre o ponto P, obtendo-se a reta paralela à reta AB, passando 

por P.

Figura 6: Reta paralela a AB passando por P

1.3 CONSTRUIR UM ÂNGULO DE 60º 

1.3.1 PROCEDIMENTO PRÓPRIO DO PROGRAMA RÉGUA E COMPASSO. 

Embora o aluno possa construir um ângulo de diversas medidas utilizando pro-

cessos vistos no tópico 2 da aula 1, o “régua e compasso” oferece procedimentos pró-

prios tornando a construção mais simples e menos cansativa, principalmente quando 

a construção de ângulos se apresenta de forma auxiliar em outras construções. 

Com a ferramenta ângulo de amplitude fixa, clique três vezes em pontos 

AULA 6 TÓPICO 1



Const ruções  Geomét r icas78

distintos na área de trabalho desse software. Depois disso, aparecerá uma janela 

onde deverá ser digitado 60º no campo “tamanho”. Complete o segundo lado do 

ângulo com a ferramenta “semireta” (Figura 7). 

Figura 7: Ângulo construído com o procedimento próprio do “Régua e compasso”

1.3.2 ProcEdimEnto Estudado no tóPico 1 da aula 2

Considere semireta AB sobre a qual construiremos um ângulo de 60º com 

vértice no ponto A. Inicialmente, construa um círculo com a ferramenta compasso, 

passando por um ponto C qualquer da semirreta AB e que possua centro em A 

(Figura 8).          

Figura 8 - C é um ponto qualquer da semirreta AB

Em seguida, desenhe um círculo passando por A e com centro em C, obtendo 

o ponto D (interseção das duas circunferências). Com a ferramenta semireta, 

construímos o lado AD do triângulo CAD cuja medida é 60º (Figura 9). 

Figura 9: CÂD mede 60º



79

1.4 CONSTRUIR UM ÂNGULO DE 90º

 Nesta construção, usaremos as ferramentas compasso e semireta. Vamos construir 

um ângulo de 90º com vértice no ponto A da semireta AB. Inicialmente, construa um 

círculo passando por um ponto C qualquer da semireta AB e que possua centro em A 

(Figura 10a).

Figura 10: Círculo passando por um ponto C qualquer

Em seguida, desenhe um círculo passando por A e com centro em C e outro passando 

por A e com centro em D, obtendo-se os pontos D e E, como mostra a Figura 10b.

Figura 10b: Círculo passando por A e com centro em C

Agora, caro(a) aluno(a), vamos obter a bissetriz do arco DE. Para isso, 

construímos um círculo passando pelo ponto D e com centro em E, definindo, 

dessa forma, o ponto F. Com a ferramenta semireta, construímos uma semireta a 

partir do ponto A e passando por  F, obtendo o ângulo reto CÂF (Figura 10c).

Figura 10c: Bissetriz do arco DE

AULA 6 TÓPICO 1
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1.5 DETERMINE A BISSETRIZ DO ÂNGULO BÂC DADO ABAIXO:

Figura 11: Ângulo BAC dado

Para se obter a bissetriz do ângulo BÂC utilizando o procedimento próprio do 

“Régua e compasso”, como a ferramenta Ângulo 

Bissetriz com semireta, clicamos em B, A e C, 

nessa sequência, obtemos a bissetriz do ângulo 

BAC, como mostra a Figura 12.

 

Figura 12: AD é bissetriz do ângulo BÂC

No próximo Tópico, estudaremos procedimentos para as construções dos 

principais polígonos regulares inscritos.

at e n ç ã o !

Para visualizar a medida de um ângulo BAC, com 

a ferramenta “ângulo” clicamos nos pontos B, A 

e C, respectivamente. Clique com o botão direito 

do mouse no arco, que representa o ângulo, e em 

seguida “mostrar valores do objeto”.
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TÓPICO 2 Polígonos regulares
ObjetivO

• Utilizar o Régua e Compasso nas con-

struções dos principais polígonos regulares

AULA 6 TÓPICO 2

Neste tópico, apresentaremos os procedimentos de construção dos 

principais polígonos regulares de duas formas: a partir dos lados 

e, inscrito numa circunferência. Inicialmente, vamos construir os 

primeiros polígonos regulares a partir do lado.

2.1 TRIÂNGULO EQUILÁTERO

O procedimento para a construção de um triângulo equilátero utilizando o 

software é semelhante aquele já estudado com os instrumentos tradicionais. Assim, 

vamos considerar uma medida AB que representa o lado do triângulo. Constrói-se, 

com a ferramenta compasso, um círculo que passa no ponto A e possui centro em 

B. Em seguida, um outro círculo que contém o ponto B e tem centro em A, obtendo 

o ponto C ( interseção dos dois círculos). Com a ferramenta segmento, unimos os 

pontos A, B e C definindo o triângulo ABC (Figura 13).

Figura 13: Triângulo equilátero
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2.2 QUADRADO

Para a construção do quadrado, vamos considerar uma medida AB qualquer 

que representa o lado do quadrado. Com a ferramenta perpendicular, construímos 

uma perpendicular a AB passando por B. Com a ferramenta compasso, desenhamos 

um círculo que passa em B e possui centro em A, definindo o ponto C. Já o ponto D 

é definido por dois círculos: um com centro e A passando por B e o outro passando 

pelo ponto A e centro em B. Os pontos A, B, C e D definem o quadrado (Figura 14).

 

 

Figura 14: Quadrado ABCD

2.3 PENTÁGONO

Considere AB o lado do pentágono, com centro em A do lado AB. Desenha-

se uma circunferência com a ferramenta circunferência. Em seguida, centro em B, 

descreve outra circunferência que, ao cruzar a primeira, define os pontos F e G. Com 

centro em G, descreve-se um círculo que passa em B e define os pontos H e I (Figura 

15).

Figura 15: AB é o lado do pentágono
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A reta FG (mediatriz de AB) intersecta a circunferência de centro em G no 

ponto M. Com a ferramenta Reta, traça-se uma reta que contém os pontos H e M e 

corta a círculo de centro em B no ponto C. Da mesma forma, descreve-se uma reta 

que passa em I e M determinando o ponto E (Figura 16).

Figura 16: IM e HM
 

definem os vértices E e C, respectivamente

 Com a ferramenta compasso, descreve-se um círculo de raio igual ao 

segmento AB clicando em A e em seguida em E, definindo assim o ponto D sobre a 

reta FG. Com isso, completa-se o polígono da Figura 17. 

Figura 17: Pentágono regular ABCDE

AULA 6 TÓPICO 2
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2.4 HEXÁGONO

Seja AB o lado do hexágono regular. Primeiramente descrevemos, com 

a ferramenta compasso, um círculo que passa por A e tem centro em B. Em 

seguida, outro círculo com centro em A e que contém o ponto B. Os dois círculos 

se intersectam no ponto O (centro da circunferência circunscrita), como mostra a 

Figura 18.

Figura 18: O é o centro da circunferência circunscrita

Mais uma vez com a ferramenta compasso, descrevemos um círculo que 

passa por B e tem centro em A, obtendo assim o ponto F. Passando por A e centro 

em F, descrevemos outra circunferência que define o ponto E. Aplicando-se esse 

processo de forma sucessiva definimos os pontos D e C. Lembre-se de que usamos 

a ferramenta segmento para unir os pontos A, F, E, D e C, formando o hexágono 

da Figura 19.

Figura 19: Hexágono regular ABCDEF
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As construções do heptágono regular e octógono regular ficarão como 

exercício. Nas próximas construções, mostraremos procedimentos utilizados no 

tópico 1 da aula 4 – Polígonos regulares inscritos numa circunferência.  

2.5 TRIÂNGULO EQUILÁTERO INSCRITO

Atenção! Antes de iniciar a construção, configure o programa para modo escola.

Com a ferramenta círculo de raio fixo, desenhe um círculo de centro O 

e raio qualquer e, em seguida, marque um ponto A qualquer sobre esse círculo. 

Com a ferramenta compasso, descreva um círculo que passa pelos pontos O e A 

obtendo o ponto B, como mostra a Figura 20.

Figura 20: Os círculos possuem o mesmo raio

Com mesmo raio AO, descreva um círculo passando por B e O obtendo o 

ponto C. Seguindo o mesmo raciocínio, descreva outro círculo com o mesmo raio 

passando por O e consequentemente passando por A. Caro(a) estudante, veja 

que unimos os pontos A, B e C com a ferramenta segmento, obtendo o triângulo 

equilátero ABC inscrito no círculo de centro no ponto O, como mostra a Figura 21.

Figura 21: Triângulo equilátero ABC inscrito

AULA 6 TÓPICO 2
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2.6 QUADRADO REGULAR INSCRITO

Para a construção do quadrado inscrito, vamos inicialmente considerar um 

círculo de raio qualquer e centro O. Com a ferramenta segmento, descreva um 

segmento AB que une dois pontos do círculo passando pelo seu centro O. Com a 

ferramenta Bissetriz Perpendicular, clique nos pontos A e B obtendo o diâmetro 

CD, perpendicular à AB. Unindo os pontos A, D, B e C, com a ferramenta segmento, 

obtemos um quadrado inscrito na circunferência de centro O (Figura 22).

Figura 22: Quadrado inscrito

2.7 PENTÁGONO REGULAR INSCRITO

Primeiro constrói-se uma circunferência e dois dos seus diâmetros 

perpendiculares AB e CD que se intersectam no ponto O, depois disso, com a 

ferramenta Ponto Médio, determina-se o ponto médio M do segmento OD. Com a 

ponta seca do compasso no ponto M e abertura do compasso AM, ou seja, centro 

em M e raio AM descrevemos, com a ferramenta compasso, um círculo que define 

o ponto E. Centro em A e raio AE, descrevemos com a ferramenta compasso um 

círculo que definirá os pontos F e G, sobre a circunferência de raio O (Figura 23).

Figura 23: F, A e G são vértices do pentágono
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Com a ferramenta Ocultar Objeto, vamos ocultar os pontos e círculos 

auxiliares  deixando apenas o círculo de centro O e os pontos F, A e G para uma 

maior compreensão do desenho, como mostra a Figura 24.

Figura 24: AF AG=  e o lado do pentágono regular

Com a ferramenta compasso, construa dois círculos: um com de raio AF e 

centro em F, definindo o ponto H e o outro de raio AF e centro em G, definindo o 

ponto I. Os pontos A, F, H, I e G definem o pentágono inscrito (Figura 25). 

Figura 25: Pentágono regular inscrito

2.8 HEXÁGONO REGULAR INSCRITO

Vale ressaltar, caro(a) aluno(a), que o programa no modo escola facilita, em 

algumas situações, a construção quando trabalhamos com círculos. Isso se deve ao fato 

de nos possibilitar deslocar o círculo para um ponto qualquer da área de trabalho do 

programa.

Para a construção do hexágono regular inscrito, inicialmente, vamos construir um 

círculo de raio qualquer e centro O com a ferramenta Círculo com raio Fixo e um 

ponto A sobre esse círculo.  Com a ferramenta compasso, descrevemos um círculo de 

raio AO passando por O e A, definindo o ponto B(centro), como mostra Figura 26.

AULA 6 TÓPICO 2
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Figura 26: OB OAº

Com o mesmo raio AO e a ferramenta compasso, desenhe outro círculo 

passando por B e O e definindo o ponto C (Figura 27).

Figura 27: AB BCº

Depois disso, repita essa sequência de passos para obter os pontos E e F. Com 

a ferramenta segmento, una os pontos A, B, C, D, E e F, obtendo ,dessa forma, um 

hexágono regular inscrito, como mostra a Figura 28.

Figura 28: Hexágono regular inscrito
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2.9 HEPTÁGONO REGULAR

Primeiro, desenha-se uma circunferência com a ferramenta Círculo de Raio 

Fixo , em seguida, uma reta que passa pelo seu centro, definindo, dessa forma, o 

diâmetro AM.  Com raio MO, construímos outro círculo com centro em M passando 

por O que corta o primeiro nos pontos H e I. Depois, traça-se o segmento HI que, 

ao cruzar o diâmetro, define o ponto N. O segmento HN corresponde à medida do 

lado do heptágono (Figura 29).

Figura 29: OM é o raio do círculo de centro em M

Tal medida, aplicada sucessivas vezes sobre a circunferência, definirá 

o polígono. Para aplicarmos essa medida sucessivas vezes com a ferramenta 

compasso e raio HN, descrevemos um círculo com centro em A, definindo o ponto 

B. Para facilitar o processo, com a ferramenta Ocultar Objeto, ocultaremos os 

traços auxiliares com exceção do círculo de centro em A, como mostra a Figura 30.

Figura 30: AB é o lado do heptágono regular

AULA 6 TÓPICO 2
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Com centro em B e raio AB, definiremos o ponto C, em seguida, com centro 

em C e raio AB, definiremos o ponto D. Repetiremos esse processo para definir os 

pontos E, F e G. Unindo os pontos A, B, C, D, E, F e G com a ferramenta segmento 

formaremos o heptágono regular inscrito, como mostra a Figura 31.

Figura 31: Heptágono regular inscrito

Atenção! O Octógono, eneágono e decágono inscritos ficarão como exercícios.

Vimos, na geometria dinâmica, que as propriedades das figuras planas passam 

a ser vistas de modo mais dinâmico e não como propriedades estáticas, o que nos 

leva a perceber a importância da utilização do “Régua e compasso” em sala de aula, 

bem como a utilização de outros programas de Geometria dinâmica, para o processo 

de ensino e aprendizagem.
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