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RESUMO 

 

 

Moraes, Rodrigo de Carvalho de Moraes. Uso do GeoGebra no estudo da circunferência. 

2018. 72 f. Monografia (Especialização) – Colégio Pedro II, Pró-Reitoria de Pós-Graduação, 

Pesquisa, Extensão e Cultura, Programa de Especialização em Educação Matemática, Rio de 

Janeiro, 2018. 

 

 

Esta é uma metodologia de pesquisa qualitativa, da perspectiva teórica e exploratória. A 

pesquisa é sobre uma melhor forma de transmitir o conteúdo de circunferência encontrado nos 

capítulos dez e onze, do livro didático Fundamentos da Matemática Elementar, volume nove 

da sétima edição. Em busca da melhor transmissão do conhecimento é usado o software de 

geometria dinâmica chamado GeoGebra. Este estudo visa tanto ensinar a melhor forma de usar 

as ferramentas do software como também todos os conceitos que envolvem a circunferência. O 

uso dessa tecnologia permite que o aluno entenda de forma dinâmica as definições que 

envolvem ângulos, retas e pontos que têm a circunferência como referência. Os conteúdos do 

livro são abordados à medida que se estudam determinadas ferramentas que foram criadas para 

facilitar a construção de figuras, sem abandonar os conceitos do livro. Para cada tópico do livro 

existem ferramentas relacionadas. A primeira parte do estudo busca entender como e porque o 

GeoGebra está sendo utilizado por muitos professores do Brasil e do mundo. Num segundo 

momento são apresentadas as principais ferramentas disponíveis na barra de menu. Finalizando 

são apresentadas algumas atividades para sala de aula que recorrem ao GeoGebra para sua 

resolução. 
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ABSTRACT 

 

 

Moraes, Rodrigo de Carvalho de Moraes. Use of GeoGebra in the circumference study. 2018. 

72 f. Monograph (Specialization) - Pedro II College, Pro-Rectory of Postgraduate, Research, 

Extension and Culture, Specialization Program in Mathematics Education, Rio de Janeiro, 

2018. 

 

 

This is a qualitative research methodology, from the theoretical and exploratory perspective. 

The research is on a better way to present the circumference content found at chapters ten and 

eleven, from the textbook Fundamentos de Matemática Elementar, volume nine of the seventh 

edition. Searching the best way of knowledge transmission, the software of dynamic geometry 

GeoGebra is used. This study aims both, to teach the best way to use the software tools and all 

elementary concepts related to circumference. The use of this technology allows the student to 

understand definitions involving angles, lines and points that have the circumference as a 

reference. The contents of the book are approached as you study certain tools that were created 

to facilitate the construction of figures, without abandoning the concepts of the book. There are 

related tools for each topic. The first part of the study seeks to understand how and why 

GeoGebra is being used by teachers in Brazil and around the world. In a second moment the 

main tools that are available in the menu bar are presented. Finally, some classroom activities 

that use GeoGebra for its resolution are presented. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Keywords: GeoGebra. Circumference. Geometry. Angles in the circumference. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

SUMÁRIO 

 

1  INTRODUÇÃO..................................................................................................... 10 

2 GEOGEBRA: UM AUXILIAR PARA O APRENDIZADO............................ 13 

2.1 Conhecendo o GeoGebra..................................................................................... 16 

3 CÍRCULO E CIRCUNFERÊNCIA.................................................................... 33 

3.1 Círculo dados Centro e Um de seus Pontos........................................................ 33 

3.2 Círculo dados Centro e Raio................................................................................ 34 

3.3 Posição de pontos em relação à circunferência ................................................. 35 

3.4 Corda, diâmetro e raio.......................................................................................... 37 

3.5 Arco de circunferência e semicircunferência..................................................... 38 

3.6 Círculo e suas partes............................................................................................. 39 

3.6.1 Setor Circular........................................................................................................ 39 

3.6.2 Segmento Circular................................................................................................  41 

3.6.3 Semicírculo............................................................................................................ 42 

3.7 Posição relativa de duas circunferências............................................................  42 

3.7.1 Secante.................................................................................................................... 42 

3.7.2 Reta tangente.......................................................................................................... 43 

3.7.3 Reta exterior à circunferência................................................................................. 43 

3.8 Posição relativa de duas circunferências............................................................ 44 

3.8.1 Circunferência interna............................................................................................ 44 

3.8.2 Circunferência tangente interna.............................................................................. 45 

3.8.3 Circunferências secantes.........................................................................................  45 

3.8.4 Circunferências tangentes externas......................................................................... 46 

3.8.5 Circunferências externas.........................................................................................  46 

4 ÂNGULO NA CIRCUNFERÊNCIA.................................................................. 47 

4.1 Congruência.......................................................................................................... 47 



 
 

4.1.1 Circunferências congruentes.................................................................................. 47 

4.1.2 Arcos congruentes.................................................................................................. 47 

4.2 Manipulando arcos............................................................................................... 49 

4.2.1 Adição de arcos....................................................................................................... 49 

4.2.2 Desigualdade de arcos............................................................................................ 50 

4.3 Ângulos e arcos..................................................................................................... 50 

4.3.1 Ângulo central........................................................................................................ 50 

4.3.2 Ângulos inscritos.................................................................................................... 52 

4.3.2.1 Ângulos inscritos numa semicircunferência .......................................................... 53 

4.3.2.2 Quadrilátero inscritível........................................................................................ 54 

4.4 Ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito..................................................... 56 

4.5 Ângulo excêntrico................................................................................................. 57 

4.5.1 Ângulo excêntrico interno...................................................................................... 57 

4.5.2 Ângulo excêntrico exterior................................................................................... 59 

5 ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PARA SALA DE AULA PARA 

ESTUDO DA CIRCUNFERÊNCIA COM O USO DO GEOGEBRA............ 
63 

5.1 Atividade 1: Circunferência................................................................................. 63 

5.2 Atividade 2: Aplicação da circunferência à construção de uma pista ........... 64 

5.3 Atividade 3: Posição de um ponto em relação a uma circunferência.............. 64 

5.4 Atividade 4: Posição entre uma reta e uma circunferência.............................. 65 

5.5 Atividade 5: Quadrilátero circunscrito.............................................................. 66 

5.6 Atividade 6: Construindo um triângulo retângulo............................................ 68 

5.7 Atividade 7: Quadrilátero inscrito...................................................................... 69 

6 CONSIDERAÇÕES FINAIS............................................................................... 72 

 REFERÊNCIAS..................................................................................................... 73 

 
 

 



10 
 

1 INTRODUÇÃO 

 

Os alunos estão se modernizando e sentindo a necessidade de estarem ligados 

integralmente às mídias digitais. O professor precisa usar meios de agregar essas ferramentas 

ao seu cotidiano e criar estratégias digitais inseridas dentro de uma prática pedagógica 

pertinente à realidade do aluno. Com o mundo globalizado o professor necessita estar atualizado 

e se especializar em cursos de aprendizados tecnológicos, para pesquisar melhores meios de 

ensinar. 

Com turmas tão cheias a ponto de o professor não conseguir atender as necessidades de 

todos é importante explorar ferramentas que consigam fomentar estudos de pesquisa que 

agucem a curiosidade dos alunos, com estratégias para uma aprendizagem significativa devido 

à “ interação entre conhecimentos prévios e conhecimentos novos, e que essa interação é não-

literal e não-arbitrária. Nesse processo, os novos conhecimentos adquirem significado para o 

sujeito e os conhecimentos prévios adquirem novos significados ou maior estabilidade 

cognitiva” (MOREIRA, 2010). As ferramentas que além de serem um meio dinâmico de ensinar 

servem também como forma de medir e armazenar os conteúdos criados, tornando o professor 

um intermediador do conhecimento. 

Temos avançado muito no ensino digital e global. Hoje temos diversos softwares que 

ensinam matemática. O presente estudo visa apresentar uma ferramenta que acreditamos poder 

contribuir para uma transmissão do conhecimento eficaz. Essa ferramenta é livre, fácil de usar 

e funciona off-line em praticamente todos os aparelhos digitais, podendo armazenar e 

compartilhar o conteúdo do professor e do estudante. Este software é o GeoGebra, ferramenta 

potente para o ensino da matemática, geometria e álgebra. Permite mostrar para os alunos coisas 

que não eram possíveis de mostrar apenas com o livro e o quadro negro. 

A utilização do software GeoGebra como recurso didático no ensino da geometria 

constitui um caminho que o professor pode seguir na perspectiva de chegar a uma maior 

satisfação em relação à aprendizagem.  

Os recursos tecnológicos estão em constante evolução e diversos conteúdos estão sendo 

ministrados em sala de aula com recurso ao GeoGebra. Alguns trabalhos realizados com muito 

êxito têm sido apresentados muitas das vezes em forma de monografias. É riquíssima a 

quantidade de propostas em todos os ramos da matemática, em diversas instâncias do 

conhecimento, do ensino básico ao doutorado. 

Os softwares educativos apresentam inúmeras capacidades funcionais, que poderão ser 

reconhecidas e aproveitadas por professores e alunos para obter resultados eficientes no 
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processo de ensino e aprendizagem. A utilização de softwares neste processo pode ser um 

caminho para despertar o interesse e fazer do aluno o sujeito do seu próprio conhecimento. 

Vamos nos concentrar no ensino da geometria, parte da matemática que vem sendo 

ensinado de forma descontínua nas aulas de matemática, sendo ministrado até mesmo por 

professores de outras áreas, dividindo assim em segmento de matemática e segmento de 

geometria. Pretendemos focar nosso estudo no ensino da geometria, mesmo sabendo que 

podemos usar o GeoGebra para todos os ramos do conhecimento matemático, atingindo até 

mesmo matérias complexas como o cálculo, análise e álgebra. No entanto, pretendemos focar 

nosso estudo apenas na geometria euclidiana. 

Em busca de uma sequência de aula de geometria usando o GeoGebra, pesquisamos em 

muitos artigos e cursos que têm o foco no ensino da geometria. Encontramos bastante material 

de pesquisa de professores, realizadas com alunos ou trabalhos criados como sugestões de 

proposta para outros professores. A utilização de recursos tecnológicos no ambiente escolar 

pode permitir criar ambientes de aprendizagem que fazem sugerir novas formas de pensar e 

aprender. O aluno ao usar essa ferramenta tem o cuidado da pesquisa e a criatividade de 

desenvolver algo novo. Os professores estão cada dia mais capacitados e as aulas estão se 

transformando em laboratórios do processo de ensino aprendizado. Encontrei material muito 

bom com conteúdos específicos da geometria, mas percebo que esses professores estão usando 

essa ferramenta esporadicamente para apresentar ou para aprofundar melhor a pesquisa de 

determinados conceitos da geometria. 

Pretendo com este trabalho contribuir para o desenvolvimento de estratégias para o 

professor que deseja usar diariamente a tecnologia em sua sala. Procurando criar uma sequência 

de atividades envolvendo o ensino de geometria e a tecnologia. Pelas razões ditas 

anteriormente, escolhi o software GeoGebra. Assim, no Capítulo 2 é feita a apresentação 

detalhada do software GeoGebra e suas ferramentas.  

O estudo que será feito nos capítulos 3 e 4 deste trabalho é fundamentado em 

Fundamentos de Matemática Elementar de Osvaldo Dolce e José Nicolau Pompeo, livro 

didático que é dedicado à geometria plana e abordarei, em particular, os capítulos dez e onze 

referentes à circunferência. 

Busco o interesse do aluno em ser um participador da construção do seu conhecimento, 

de forma que use o seu tempo enquanto aluno para ajudar na busca de respostas. Usarei o 

geogebra como ferramenta para observação dos movimentos das figuras geométricas de modo 

que estimule a capacidade de observar, criar e generalizar que cada aluno tem. O professor que 

pretende ensinar com uso de tecnologias, precisa investir muito tempo na pesquisa para 
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encontrar material que dê para ser usado em sala, ou então, na elaboração desse mesmo material. 

Visando colaborar com os professores, proponho no capítulo 5 várias atividades para serem 

realizadas em sala de aula. 
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2 GEOGEBRA: UM AUXILIAR PARA O APRENDIZADO 

 

A pesquisa de novos métodos e tecnologias, para aprender e ensinar matemática tem 

sido uma constante nos últimos anos. Entre os vários recursos que temos e que servem para 

auxiliar o professor, tais como música e sons, televisão, Quadro, projetores, tela interativa, 

jogos, vídeos, objetos manipulativos, escolhemos o computador.  O computador e suas 

variações como celular, notebook e tablets, permite desenvolver um universo de possibilidades 

de atividades de aprendizagem. Existem diversos softwares voltados para o ensino da 

matemática, ciência e engenharia e podemos destacar entre os principais aqueles que são 

referidos como de Geometria Dinâmica:  Régua e Compasso, GeoGebra e Cabri. Vamos limitar 

o nosso estudo ao uso do GeoGebra, um programa livre, criado em 2001 por Markus 

Hohenwarter da Universidade de Salzburgo, que pode ser usado tanto offline quanto online, por 

todos os alunos ao mesmo tempo, não gerando custos para as instituições de ensino.  

O GeoGebra tem-se destacado entre os principais softwares dedicados ao ensino da 

matemática, sendo usado em diversos países1. Possui ferramentas de enorme potencial 

geométrico e algébrico, facilitando todos os níveis de ensino. É leve e fácil de usar em todos os 

computadores e smartphones. Disponível em diversos idiomas com chats para troca de 

informações entre os usuários. Atualmente, há mais de 1 milhão de materiais disponíveis em 

diversos idiomas. Possibilitando um ensino global, onde um professor do Brasil pode 

perfeitamente utilizar uma animação feita por nossos vizinhos da Argentina ou utilizar um plano 

de aula de um colega europeu. Temos assim a liberdade de navegar no portal do Instituto 

Geogebra e encontrar um material que esteja de acordo com a realidade dos discentes e os 

objetivos do docente.   

Em GeoGebra: uma tendência no ensino da Matemática os autores referem que nos 

últimos anos tem aumentado o número de teses de mestrado que têm como o foco o uso do 

GeoGebra em sala de aula. A grande maioria são teses feitas por alunos do PROFMAT 

(Mestrado Profissional de Matemática em Rede Nacional) como afirma Lemke et al. (2017, p. 

615-616).  

Ao mesmo tempo observamos as palavras chaves, para ver se realmente o uso do 

GeoGebra se fez presente no desenvolvimento do trabalho. Totalizando, assim, 308 

teses e dissertações, sendo 9 teses e 299 dissertações, das quais 8 são de Mestrado 

Acadêmico e 291 de Mestrado Profissional, sendo 272 do PROFMAT. […] Dos 

trabalhos encontrados, numa leitura preliminar dos títulos e das palavras chave, 

notamos que o GeoGebra foi utilizado principalmente no Ensino Fundamental e 

Médio, pouco frequente no Ensino Superior.  

                                                             
1 Pode baixar Aplicativos GeoGebra em https://www.geogebra.org/download 
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Os assuntos mais comuns são geometria e funções, mas há trabalhos realizados 

abordando diversos conteúdos, como: Trigonometria, equações do primeiro grau, matrizes, 

geometria espacial, geometrias não-euclidianas, estatística e números complexos.  

A tecnologia digital é de convívio diário dos alunos, cabendo à escola participar desse 

processo. O uso da informática recorrendo a aplicativos como o GeoGebra é elemento 

facilitador para o aprendizado. Os alunos conseguem entender de forma mais simples 

determinados termos e para o professor a promoção do aprendizado de alguns conceitos 

matemáticos torna-se mais rápida. O uso do GeoGebra permite uma matemática investigativa 

e promove processos sólidos de entendimento, fugindo do tradicional que é a apresentação das 

fórmulas e exercícios excessivos e repetitivos. (WILLIAM, 2016).   

É possível através do GeoGebra visualizar um mesmo objeto de diferentes formas, 

recorrendo, por exemplo, a visualizar as ações efetuadas na janela geométrica e na janela 

algébrica ao mesmo tempo. Esta dupla visualização em si só, não contando as diversas 

animações que podem estar ocorrendo, já garante um ensino diversificado.  

Duval (2009) dá o nome a esta transição entre a álgebra e a geometria de registros de 

representação semiótica. Carlos et al. (2016) para ensinar sobre a equação da circunferência, 

pede para os alunos construírem duas circunferências na janela geométrica e depois pede para 

serem analisadas as respectivas equações, na janela de álgebra, e garante que dessa forma o 

aluno ganha um conhecimento mais global sobre a circunferência.  

Percebe-se o quão importante foi o uso da tecnologia, o GeoGebra, nesta experiência 

para desencadear o processo de conversão entre os registros algébricos e geométricos do estudo 

da circunferência, auxiliando assim, o processo de aprendizagem. Esta ferramenta tecnológica, 

além de tornar as aulas mais dinâmicas, instigou reflexões nos alunos que os levaram à 

compreensão da circunferência e das relações existentes entre os registros gráfico e algébrico, 

tornando mais versátil as diferentes representações e o trabalho com o processo de 

generalização. (CARLOS et al., 2016, p.11).  

William (2016) diz que o movimento dos gráficos deixa claro para os alunos conceitos 

como o coeficiente "a" da fórmula ax² + bx +c. Ou as propriedades de "b": mantendo os outros 

parâmetros fixos, podemos observar diversos conceitos matemáticos através de uma simples 

animação somente em b. Depois de explicar sobre "a" e "b", podemos pedir para os alunos um 

estudo detalhado do comportamento do parâmetro "c". Aguçando assim a criatividade e o 

espírito investigativo do aluno. O aluno consegue compreender devido aos movimentos o que 

é possível acontecer e também o que nunca vai acontecer em uma dada função. Apesar de se 

considerar que tudo o que foi aprendido de forma tradicional é válido e que os conhecimentos 
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prévios do aluno devem ser valorizados, para ocorrer uma aprendizagem significativa é preciso 

recorrer a novos métodos de ensino. Usar sempre o mesmo modo para ensinar matemática é 

referido por alguns como um de modo mecânico ou de aprendizado repetitivo. 

Em geometria, para intuir sobre o teorema de Pitágoras, os alunos podem construir um 

triângulo retângulo qualquer. Depois, constroem quadrados a partir dos lados do triângulo. Em 

seguida, usando as ferramentas do GeoGebra medem os lados do triângulo e é pedido que 

calculam a área dos quadrados. Assim, os alunos começam a comparar resultados e o professor 

deve induzir o aluno a perceber que a soma das áreas dos dois quadrados menores é sempre 

igual à área do quadrado maior. Esta atividade faz com que alunos compreendam melhor o 

teorema de Pitágoras. (ANDRADE, 2012, p. 29). 

Goodwin (2017) em seu relato de experiência sobre o GeoGebra, diz que a sua utilização 

é enriquecedora para o estudo das funções. De sua experiência conta que apresentar uma função 

afim ou quadrática para seus alunos, pedindo que usando a janela de visualização, descrevam o 

que acontece com os respetivos gráficos quando os coeficientes algébricos variam, permite que 

eles conjecturem regularidades dessas mesmas funções. Perante essa situação, os alunos 

descreveram o papel dos coeficientes ao visualizar os movimentos dos gráficos. Na parábola 

responderam que quando o "a" é positivo a concavidade está voltada para cima. Quando o "a" 

é negativo a concavidade está voltada para baixo. Quando "a" é igual a zero a função é uma 

função afim, cujo gráfico é uma reta. Nas funções afim conseguiram observar que quando o "a" 

é positivo a função é crescente e quando o "a" é negativo a função é decrescente. Quando o "a" 

é nulo a reta é paralela ao eixo das abcissas.  

O GeoGebra vem despertando interesse em muitos professores brasileiros. Está sendo 

tema de debate em diversas instituições, nos cursos de pós-graduação voltados a tecnologia no 

ensino da matemática. Em um mundo cada dia mais desafiador é fundamental que o profissional 

da educação participe de cursos específicos, com a tecnologia digital no currículo. Existem 

cursos voltados exclusivamente para o aprendizado do GeoGebra. Cursos online que em 

minutos atingem a capacidade máxima de 600 inscritos, como o promovido pela UnesPar 

(Universidade Estadual do Paraná) e que já está em sua 13° edição. No Rio de Janeiro temos o 

Instituto GeoGebra, que é membro do Instituto Internacional GeoGebra. O instituto capacita 

gratuitamente professores e alunos que querem aprender a utilizar o GeoGebra. O objetivo é 

somente divulgar a matemática e o GeoGebra como ferramenta didática. 

Agora que muitos matemáticos já estão se aperfeiçoando no uso do GeoGebra e muitos 

estão até mesmo construindo novas ferramentas para facilitar o uso, fica cada dia mais evidente 

que devemos também pesquisar o quanto essa ferramenta contribui para o ensino de qualidade. 
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Um ensino que seja dinâmico como é o GeoGebra e que também prepare o aluno para o mundo 

profissional.   

O professor de matemática deve usar a tecnologia para ensinar matemática. O tempo 

usado no laboratório de informática precisa ser bem utilizado, sendo tão precioso, ou mais, que 

o da sala tradicional. O professor ao se deparar com o GeoGebra deve estar atento à forma de 

uso em sua turma. Precisa estar focado no conteúdo que deve passar para seus alunos e antes 

de começar a trabalhar, precisa saber se este recurso realmente vai permitir que seja feito algo 

que antes não poderia ser feito e se a sua utilização vai tornar possível fazer algo melhor. O 

professor também precisa saber se esta ferramenta está inserida na realidade do aluno.   

Ao relatar suas experiências de utilização deste software, os professores têm aprovado 

esse método de ensinar. Segundo eles, os alunos tornam-se mais participativos e percebem, 

mais facilmente, conceitos matemáticos que eram de difícil entendimento. Com orientação do 

professor o aluno se torna investigativo, dando novas soluções para determinados problemas.                    

O GeoGebra se tornou uma opção metodológica de ensino, disponível para todos, e vem 

sendo constantemente aperfeiçoado. O modelo GeoGebra 5.0 apresentou para o público a janela 

de visualização 3D. Assim, o GeoGebra, na geometria, passou de um programa plano para um 

programa espacial, permitindo ter um novo dinamismo no ensino da geometria. Também podem 

ser usados óculos de visualização 3D que tornam as figuras geométricas ainda mais 

emocionantes para o aluno. Despertando mais o gosto pelos estudos e aproximando professores 

e alunos. Na janela 3D podem ser trabalhados de forma dinâmica: as esferas, os cones, os cubos, 

prismas, pirâmides e suas secções. As imagens giram e podem ser vistas de todos os ângulos. 

As animações com as ferramentas deslizantes, tornam espetacular a visualização das imagens, 

aflorando ainda mais no aluno a curiosidade de aprender matemática.   

 

2.1 Conhecendo o GeoGebra  

 

 

O GeoGebra é um software livre e colaborativo que pode ser encontrado no endereço 

eletrônico, www.geogebra.org . Neste local encontrará as seguintes opções: Calculadora 

Gráfica GeoGebra, Geometria GeoGebra, Calculadora Gráfica GeoGebra 3D, Recursos, 

GeoGebra Classic, Transferência e ajuda.  

 

 

http://www.geogebra.org/
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                                     Figura 1 - Tela inicial do site Geogebra 

 

                               Fonte: www.geogebra.org. 

 

A Calculadora Gráfica GeoGebra serve para fazer operações matemáticas usuais, 

representar gráficos de funções e fornecer informações. Os valores reais ou variáveis algébricas 

são calculados e apresentados seus resultados tanto na janela de álgebra como na de geometria 

2D. Também efetua cálculo simbólico, como derivação e integração de funções.  

A Geometria GeoGebra apresenta o plano geométrico e ferramentas de ajuda para 

construções.  

A Calculadora Gráfica GeoGebra 3D é muito parecida com a Calculadora Gráfica 

GeoGebra, mas seus resultados são apresentados todos em 3D.  

Recursos serve para visualizar as construções criadas pelos usuários do GeoGebra, é 

um banco de armazenamento de conteúdo.   

Transferências é onde encontramos o GeoGebra para download.  

Ajuda é o local onde poderemos tirar nossas dúvidas. Neste local é possível encontrar 

milhares de questionamentos de dúvidas bem como de comentários, feitos por usuários de 

diversos países. O GeoGebra Classic é o recurso mais completo que engloba a álgebra, 

geometria 2D e 3D, a calculadora e o teclado com todos os símbolos. Possui maior número de 

ferramentas. 

 

 

http://www.geogebra.org/


18 
 

Figura 2 - Logo GeoGebra Classic 

 

                                                             Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

 

   Clicando no GeoGebra classic vai abrir uma nova página com o endereço 

www.geogebra.org/classic.  

 

                            Figura 3 - Tela inicial do GeoGebra Classic  

 

                Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

Na tela inicial do GeoGebra Classic podemos observar, na sua parte superior esquerda, 

a barra de ferramentas. Vejamos o que algumas dessas ferramentas permitem fazer.  

 

http://www.geogebra.org/classic
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Figura 4 - Algumas ferramentas de desenho 

 

                                               Fonte:www.geogebra.org/classic. 

Mover que serve para movimentar as imagens geométricas na janela de visualização. 

Com o mouse do computador dê um clique com o botão esquerdo sobre o ícone da ferramenta 

mover, em seguida vá na figura que deseja movimentar pressione o botão esquerdo do mouse 

e arraste. Essa função permite movimentar toda a figura ou somente parte dela.  

Função à Mão Livre permite que sejam desenhadas figuras geométricas ou gráficos de 

funções, para isso dê um clique sobre essa ferramenta e na janela de visualização geométrica 

pressione o botão esquerdo do mouse e arraste, desenhando o que pretende.  

A ferramenta Caneta serve como caneta mesmo, basta clicar sobre ela e depois 

pressionar o botão esquerdo do mouse e arrastar. A diferença da função Mão Livre para a Caneta 

é que com a Mão Livre depois que você desenha a figura o GeoGebra transforma os riscos na 

figura geométrica mais parecida, já com a Caneta a figura permanece com o desenho 

exatamente igual ao criado manualmente com o arrastar do mouse.   
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Figura 5 - Algumas ferramentas para representar pontos 

 

                                       Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

 

A ferramenta Ponto serve para criar pontos na janela de geometria, sobre uma figura ou 

sobre o plano, basta selecionar a ferramenta e depois clicar no plano. Quando criamos um ponto 

ele já vem com um rótulo, sempre uma letra latina maiúscula.  

O Ponto em Objeto é semelhante ao ponto, mas, enquanto que o primeiro é um objeto 

livre, quando criamos esse ponto dentro de um objeto ele assume posição de ponto interno. 

Com a ferramenta Ponto em Objeto se dermos um clique sobre um triângulo este ponto poderá 

ser movimentado por todo o interior dessa imagem, mas nunca sair de dentro dela.   

A ferramenta Vincular/ Desvincular Ponto serve, por exemplo, para retirar de dentro 

de um objeto um ponto que foi criado com a ferramenta Ponto em Objeto ou pode fixar um 

ponto já existente em um objeto também já existente.  

A ferramenta Interseção de Dois Objetos serve para evidenciar os pontos de interseção 

entre duas curvas.  

http://www.geogebra.org/classic
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O Ponto Médio ou Centro serve para criar um novo ponto equidistante de dois outros 

pontos existentes, serve para marcar o meio do segmento de reta.  

A ferramenta Número Complexo serve para criar pontos, que representam números 

complexos esse ponto é da forma a+bi e seu rótulo é um Z.  

A ferramenta Otimização serve para achar um ponto em evidência no gráfico de uma 

função, como um ponto de máximo ou de mínimo.  

A ferramenta Raízes evidencia os pontos onde o gráfico corta o eixo cartesiano das 

abcissas e diz qual o valor desse ponto, em geral os valores fornecidos são valores aproximados.   

           

           Figura 6 - Algumas ferramentas referentes a retas e segmentos  

 

                                           Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

A ferramenta Reta serve para construir uma reta no plano cartesiano, basta clicar na 

ferramenta e depois dar dois cliques em dois pontos do plano. A reta será criada passando pelos 

pontos criados pelos dois cliques.  

A ferramenta Segmento permite representar um segmento de reta definido por dois 

pontos do plano.   

http://www.geogebra.org/classic
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A ferramenta Segmento com Comprimento Fixo permite criar um segmento a partir 

de um ponto e com comprimento dado. Ao selecionar esta ferramenta, após escolher um ponto 

do plano, abre-se uma caixa de diálogo onde se pergunta qual o valor do comprimento do 

segmento a representar.  

A ferramenta Semirreta cria uma semi reta, basta clicar na ferramenta e depois clicar 

duas vezes em pontos no plano. O primeiro ponto em que se clica, será a origem da semirreta.  

Para usar a ferramenta Caminho Poligonal é preciso clicar, pela ordem pretendida, em 

todos os pontos da figura a representar.  

A ferramenta Vetor permite criar um vetor, para isso basta clicar na ferramenta e depois 

em dois lugares distintos no plano que são o ponto origem e o ponto extremidade.  

A ferramenta Vetor a Partir de um Ponto funciona basicamente como a ferramenta 

Vetor, mas nesta ferramenta é preciso que se tenha um vetor previamente construído.  

 

Figura 7 - Algumas ferramentas de retas especiais e lugares geométricos  

                                     

                                         Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

A ferramenta Reta Perpendicular permite que seja criada uma reta perpendicular a 

uma reta já existente, passando por um ponto escolhido. Selecione a ferramenta depois clique 

num ponto e numa reta do plano.  

http://www.geogebra.org/classic
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A ferramenta Reta Paralela permite que seja criada uma reta paralela a uma outra reta, 

clique na ferramenta e depois em uma reta no plano, em seguida em um ponto fora da reta.  

A ferramenta Mediatriz representa a mediatriz de um segmento de reta, bastando para 

isso clicar nos extremos do segmento.  

A ferramenta Bissetriz permite traçar as bissetrizes de um ângulo.  

A ferramenta Reta Tangente permite traçar as retas que tangenciam uma 

circunferência, basta clicar na função Reta Tangente, em um ponto por onde se quer que a 

tangente passe e depois em uma circunferência.  

A ferramenta Reta Polar ou Diametral funciona da seguinte maneira, primeiro 

selecione um ponto ou uma reta e, depois, um círculo ou uma cônica.  

Para usar a ferramenta Reta de Regressão Linear temos que clicar na ferramenta e 

depois em vários pontos ou numa lista de pontos, criando a reta que melhor se ajusta a esses 

pontos.  

Para usar a ferramenta Lugar Geométrico deve clicar na ferramenta e depois selecionar 

o ponto do lugar geométrico e, depois, o ponto sobre o objeto.  

 

              Figura 8 - Algumas ferramentas de polígonos  

                               

                                Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

A ferramenta Polígono serve para criar novos polígonos, basta selecionar a ferramenta 

e depois clicar, ordenadamente, em todos os vértices, terminando no vértice inicial.  
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A ferramenta Polígono Regular permite construir polígonos em que todos os lados e 

todos os ângulos têm a mesma medida. Clique em Polígono Regular e depois selecione dois 

pontos no plano, desta forma está indicando o lado, depois digite no número de vértices (ou de 

lados) na caixa de diálogo que vai se abrir.  

A ferramenta Polígono Rígido é bem parecida com a ferramenta Polígono, sendo que 

não é possível modificar a figura depois de sua criação. Para criar o polígono rígido selecione, 

pela ordem, todos os vértices, e então o primeiro vértice novamente.  

A Ferramenta Polígono Semideformável é simples de usar, basta clicar ordenadamente 

em todos os vértices e depois no primeiro novamente. Após a sua criação é possível modificar 

a figura desde que se movimentem vértices que não o primeiro. Ao mover o primeiro vértice, 

arrasta todo o polígono.   

 

Figura 9 - Algumas ferramentas de circunferência e arcos 

 

                                             Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

A ferramenta Círculo dado Centro e Um de seus Pontos é bem simples de usar, clique 

sobre a ferramenta e depois clique no plano, selecionando o centro, e depois um dos pontos da 

circunferência.  

http://www.geogebra.org/classic
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Para usar a ferramenta Círculo dados Centro e Raio, selecione o centro e abrirá uma 

caixa de diálogo onde deve colocar a medida do raio.  

Na ferramenta Compasso é preciso selecionar um segmento de reta ou dois pontos 

distintos para criar a medida do raio, depois, selecionar o centro.  

A ferramenta Círculo definido por Três Pontos permite criar uma circunferência a 

partir de três pontos não colineares.  

A ferramenta Semicírculo Definida por Dois Pontos cria, ao clicar na ferramenta e 

depois em dois pontos distintos no plano, uma semicircunferência com origem e extremidade 

nesses mesmos pontos.  

A ferramenta Arco Circular cria arcos com diversas medidas, selecione o centro e, 

depois, dois pontos que serão as extremidades do arco.  

A ferramenta Arco Circuncircular permite criar um arco a partir de três pontos 

pertencentes a esse arco.   

A ferramenta Setor Circular cria um setor a partir da seleção do centro e, depois, de 

dois outros pontos.  

A ferramenta Setor Circuncircular cria um setor a partir de três pontos distintos e 

pertencentes ao setor.   

 

Figura 10 - Algumas ferramentas de cônicas 

 

                                                Fonte: www.geogebra.org/classic. 
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Para criar uma elipse com a ferramenta Elipse é preciso selecionar os dois focos e, 

depois, um ponto da elipse.  

O mesmo para o uso da ferramenta Hipérbole.  

O uso da ferramenta Parábola  depende de uma reta que é a diretriz, devemos selecionar 

o foco e depois a diretriz.  

A ferramenta Cônica por Cinco Pontos cria uma cônica e para isso basta clicar em 

cinco pontos distintos e não colineares no plano. De acordo com os pontos selecionados será criada 

ou uma circunferência ou uma elipse ou uma parábola ou uma hipérbole ou uma cônica degenerada. 

 

Figura 11- Algumas ferramentas de ângulo e medições 

 

                                           Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

Para criar um ângulo com a ferramenta Ângulo devemos clicar em três pontos, em que 

o segundo ponto é o vértice; ou em duas retas que têm um ponto em comum. Os ângulos são 

marcados no sentido positivo.   

A ferramenta Ângulo com Amplitude Fixa permite que ao selecionar dois pontos, 

sendo o segundo deles o vértice, abra uma caixa de diálogo onde devemos colocar o valor da 

amplitude do ângulo desejado.  

http://www.geogebra.org/classic
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A ferramenta Distância, Comprimento ou Perímetro permite que possamos medir e 

rotular com o valor, um segmento de reta ou um círculo, basta selecionar a ferramenta e depois 

a figura cujo comprimento ou perímetro desejamos medir.  

A ferramenta Área permite que com um clique possamos saber a medida da área de um 

polígono, de um círculo ou de uma elipse.  

A ferramenta Inclinação nos permite saber qual a inclinação que uma reta, semirreta ou 

segmento de reta em relação ao eixo das abscissas.  

A ferramenta Lista permite elaborar uma lista a partir dos dados existentes em uma 

planilha, para isso devemos selecionar células e depois clicar na ferramenta.  

A ferramenta Relação permite saber se dois objetos selecionados têm a mesma área ou 

mesmo comprimento, permite também averiguar a posição relativa de segmentos de reta.  

Com a ferramenta Inspetor de Funções é possível, a partir do gráfico de uma função, 

obter informações sobre essa função num determinado intervalo, ele nos indica o ponto de 

mínimo, máximo, raízes, integral, área, média e comprimento do gráfico da função, tudo 

referente ao intervalo considerado. 

 

Figura 12 - Ferramentas de transformação do plano 

 

                                              Fonte: www.geogebra.org/classic. 

A ferramenta Reflexão em Relação a uma Reta permite efetuar simetria em relação a 

um eixo.  
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A ferramenta Reflexão em Relação a um Ponto efetua uma simetria pontual que é o 

mesmo que uma meia volta, para isso basta clicar na figura e depois em um ponto que será o 

centro da reflexão.  

Com a ferramenta Inversão vamos inverter objetos em relação a um círculo, para isso 

devemos clicar em um objeto e depois em um círculo que é o círculo de inversão.  

Para usar a ferramenta Rotação em Torno de um Ponto devemos primeiro selecionar 

o objeto, depois o centro da rotação e, então, o ângulo de rotação.  

Para usar a ferramenta Translação por um Vetor primeiro devemos selecionar o objeto 

a ser transladado e, depois, o vetor de translação.   

Para usar a ferramenta Homotetia devemos selecionar um objeto, depois o centro e 

indicar a razão da homotetia.    

 

Figura 13 - Ferramentas de formatação 

 

                                                Fonte: www.geogebra.org/classic 

 

Controle Deslizante é uma ferramenta que permite trabalhar com parâmetros.  

A ferramenta Texto abre uma caixa de diálogo onde se vai escrever o texto desejado.  

A ferramenta Inserir Imagem permite importar uma imagem que esteja salva no 

computador.  

A ferramenta Botão permite criar um botão de comando personalizado.  
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Para finalizar temos a ferramenta Caixa para Exibir / Esconder Objetos e logo em 

seguida a ferramenta Campo de Entrada que possibilita associar a um objeto uma legenda. 

 

Figura 14 - Ferramentas de visualização 

 

                                               Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

A ferramenta Mover Janela de Visualização permite arrastar a tela de visualização.  

As ferramentas Ampliar e Reduzir funcionam como um zoom.  

Com a ferramenta Exibir/ Esconder Objeto devemos selecionar o que queremos 

esconder e depois clicar em outra ferramenta. Convém salientar que, ao esconder um objeto que 

faça parte de uma construção, todos os objetos que dependam dele também serão escondidos.  

A ferramenta Exibir / Esconder Rótulo permite esconder somente o rótulo de um 

objeto.  

Para usar a ferramenta Copiar Estilo Visual devemos clicar no objeto modelo e, em 

seguida, naquele cujo estilo se pretende alterar.   

Para usar a ferramenta Apagar devemos clicar na ferramenta e, depois, no objeto que 

queremos apagar.  

http://www.geogebra.org/classic
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No canto superior direito da tela inicial do GeoGebra Classic (Figura 3) existem os 

comandos de refazer ou desfazer procedimentos e também a lupa  onde você pode 

clicar para pesquisar por trabalhos realizados que estão disponíveis. Sempre visite a lupa porque 

tem vários materiais que podem ser interessantes para o seu trabalho. Ao lado da lupa tem o 

menu principal e clicando em cima abre uma caixa de diálogo que dá acesso a: Arquivo, Editar, 

Disposições, Exibir, Configurações, Ferramentas e Ajuda. 

Figura 15 - Menu principal 

 

                                          Fonte: www.geogebra.org/classic. 

 

Arquivo: Aqui tem as opções de criar um novo arquivo. Novamente a lupa que permite 

o acesso a trabalhos livres para estudos. A opção de gravar seus conteúdos e de exportar 

imagens, compartilhar, baixar e imprimir.  

Em Editar encontram-se as seguintes funções: Fazer ou desfazer os últimos 

movimentos. Copiar e colar. Tem também a opção Opções que permite utilizar alguns 

comandos em relação a exibição dos eixos e da malha na janela de visualização geometria. 

Relativamente aos eixos, eles podem ficar visíveis ou é possível deixar visível somente os semi-

eixos positivos de x ou y. Na malha podemos trabalhar de forma automática ou com medidas 

http://www.geogebra.org/classic
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específicas. Ainda em Editar temos a ferramenta selecionar tudo que possibilita configurar os 

eixos cartesianos na tela de visualização, podendo escolher como vão ser vistos.   

Disposições: Dá a forma com que a tela do GeoGebra vai ser apresentada para você. O 

GeoGebra permite trabalhar o mesmo problema de diferentes pontos de vista matemáticos. A 

tela inicial que está na figura 3 é a tela de gráficos. Mas podemos também ver a tela somente 

de geometria ou a janela de visualização em 3D. Exibir planilhas de cálculos. Tratar de cálculo 

de probabilidade, da distribuição normal ou de análise estatística. Está também disponível uma 

ferramenta muito poderosa que é o modo exame, nele podem realizar-se avaliações que são 

gravadas e cujo tempo de duração é também registrado.   

Em Exibir: Podemos selecionar todos os itens que queremos exibir sem a mudança de 

tela. Apenas abre novas janelas que mostram as ferramentas encontradas na opção anterior, 

disposições, (Janela de álgebra, janela CAS, janela de visualização 2D e 3D, planilha, 

calculadora de probabilidade, protocolo de construção e atualizar janela).  

Configurações: Aqui podemos definir como nossas construções vão ser apresentadas. 

Podemos escolher o idioma, quantas casas decimais são consideradas, quais objetos devem ser 

rotulados e tamanho da fonte.   

Ferramentas: O GeoGebra permite que os usuários criem suas próprias ferramentas.     

Em Ajuda encontramos o tutorial, o manual e o fórum de dúvidas.     

Na figura 3 podemos ver, no lado esquerdo central, a janela de álgebra. Esta janela 

apresenta o campo de entrada, onde podem ser escritas novas funções, e o histórico algébrico 

de tudo que já foi construído. Os valores que figuram no histórico se modificam conforme são 

alteradas as imagens geométricas.    

No lado direito da figura 3 está o local onde são apresentadas as imagens geométricas, 

chamada de janela de visualização geométrica. Há um ícone no canto superior direito da janela 

geométrica que serve como atalho para modificar a malha e a forma de visualizar a janela. No 

canto inferior direito da janela apresentação geométrica estão os atalhos que permitem 

aumentar, diminuir e colocar a tela em modo tela cheia.  

Na parte de baixo da tela do GeoGebra Classic surge o teclado virtual. Existe uma faixa 

logo acima do teclado que permite modificar as teclas do teclado. O primeiro é para números, 

raízes e algumas variáveis algébricas. O segundo é para digitar de funções trigonométricas, 
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logaritmos, Limites e Derivadas. O terceiro e o quarto item são as letras romanas e gregas, 

respectivamente.   

Logo acima do teclado, do lado direito, tem um ícone que identifica um menu de ajuda. 

Ensina como devemos escrever a função, dando modelos prontos e ensinando a preencher 

corretamente. São inúmeras as possibilidades de escrever as funções. Essa ajuda que facilita na 

escrita das funções e na criação das figuras conta com modelos prontos que são subdivididos 

em: Todos os comandos, 3D, álgebra, cálculo simbólico, cônicas, diagramas, estatística, 

funções e cálculos, GeoGebra, geometria, listas, lógica, matemática discreta, matemática 

financeira, otimização, planilha, probabilidade, programação, texto, transformações, vetores e 

matrizes. No fim da faixa acima do teclado tem a opção de fechar o teclado.  

Clicando sobre uma figura geométrica com o botão esquerdo do mouse e depois no 

canto superior direito da janela de visualização podemos definir propriedades do objeto, entre 

as quais a cor e a tonalidade.  

No capítulo seguinte iremos utilizar parte das ferramentas anteriormente apresentadas 

para introduzir os conteúdos referentes a circunferência e ângulos presentes nos capítulos X e 

XI do volume 9 de Fundamentos de Matemática Elementar.   
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3 CÍRCULO E CIRCUNFERÊNCIA 

 

Neste capítulo, vamos analisar com algum detalhe como se pode utilizar a ferramenta 

Círculo encontrada na barra de ferramentas do GeoGebra. Convém salientar que no software é 

usada a palavra círculo com duplo sentido de circunferência e de disco, no entanto, foi opção 

do autor usar os termos circunferência e círculo, sendo esse último com significado de disco.  

Clicando com o botão esquerdo do mouse na barra de ferramentas sobre o ícone , 

abrirá uma nova aba. Com as seguintes opções como mostra a figura seguinte.   

 

Figura 16 - Círculo, arcos e setor 

 

                                            Fonte: www.geogebra.org/classic. 

  

  

3.1 Círculo dados Centro e Um de seus Pontos 

 

Clicando sobre a opção Círculo dados Centro e Um dos seus Pontos, podemos em 

seguida clicar na janela de visualização de geometria. Aparecendo assim a figura de um ponto 

rotulado com a letra A. Clicando novamente em um novo ponto qualquer que não seja o 

anterior, será criado outro ponto, rotulado pela letra B. De imediato é desenhada uma 

circunferência. Clicando sobre a circunferência com o botão direito do mouse aparece uma 
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caixa de diálogo. Podemos clicar na opção de exibir rótulos, aparecendo assim, o rótulo da 

circunferência. Observe a sequência dessa construção nas três circunferências da figura a seguir.   

 

Figura 17 - Exibindo rótulo da circunferência 

 

                    Fonte: O autor, 2018. 

 

O ponto A é o centro da circunferência e todos os pontos do conjunto c estão a uma 

mesma distância do ponto A. Sendo essa distância um valor positivo e igual à distância de A 

até B. Essa distância também é denominada raio da circunferência é geralmente representado 

por r. Assim, B pertence a c com distância entre A e B igual a r.   

 

  

3.2 Círculo dados Centro e Raio  

 

Como é mostrado na figura 16, temos a possibilidade de criar um círculo indicando o 

centro e o raio. Clicando com o botão esquerdo na opção Círculo dados Centro e Raio e depois, 

ao clicar na janela de visualização aparece um ponto e uma caixa de diálogo perguntando o 

valor do raio que se deseja. Digitando o valor que pretendemos, essa circunferência terá esse 

valor fixo para raio.   

 

 

Figura 18 - Caixa com campo de entrada para o valor do raio da circunferência 

 

                        Figura: www.geogebra.org/classic. 

http://www.geogebra.org/classic
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Podemos também digitar a letra r onde pede o raio, criando a opção de criar um controle 

deslizante, ou seja, um parâmetro para os valores que o raio poderá assumir. 

  

3.3 Posição de pontos em relação a uma circunferência.  

 

Dada uma circunferência existem três possibilidades de posição de um ponto em relação 

a essa circunferência. O ponto pode ser interno, externo ou pertencer à circunferência. Para o 

ponto ser interno à circunferência é necessário que a distância do centro ao ponto seja menor 

do que o raio. Para o ponto pertencer à circunferência é preciso que a distância do centro ao 

ponto seja igual ao raio. Quando o ponto é externo a uma circunferência, a distância do centro 

ao ponto tem que ser maior do que o raio.  

A janela de visualização geométrica é um plano que podemos chamar de α, neste plano 

existem infinitos pontos. Quando criamos uma circunferência neste plano podemos dizer que 

existem infinitos pontos tanto no interior como no exterior à circunferência, assim como 

existem também infinitos pontos que pertencem à circunferência. Clicando com o botão 

esquerdo do mouse na circunferência podemos observar, no canto superior direito do plano, 

uma janela que permite mudar a cor e a tonalidade dos pontos interiores e dos pontos 

pertencentes a essa circunferência. Assim como se pode observar na figura 19.  

 

 

Figura 19 - Círculo 

 

                             Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Repare que colorimos todos os pontos pertencentes e todos os pontos interiores à 

circunferência. O conjunto de todos esses pontos é chamado de círculo.  

Observe que na figura também existe um cadeado. Clicando no cadeado podemos fixar 

a circunferência. Clicando na ferramenta Ponto em Objeto e depois clicando no interior da 
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circunferência criaremos um novo ponto C, este ponto poderá percorrer todo círculo, mas nunca 

poderá sair da circunferência. Podemos observar a movimentação desse ponto interno ao clicar 

na ferramenta mover. Depois pressionando com o botão esquerdo do mouse sobre esse ponto 

C e arrastando, podemos observar que este ponto sempre será interno a essa circunferência. 

Como mostra a figura 20.  

 

 

Figura 20 - Circunferência e ponto interior 

 

                               Fonte: O autor, 2018. 

 

Podemos clicar sobre a ferramenta Ponto e em seguida sobre a circunferência, criando 

assim um ponto D que pertence a essa circunferência, ou seja, à distância desse ponto D até o 

centro da circunferência A, será igual à distância de A até B, figura 21. Pressionando o ponto 

D com o botão esquerdo do mouse e arrastando, podemos observar que esse ponto se 

movimenta sobre a circunferência, mas nunca assumirá posições interna ou externa a esta.  

 

 

Figura 21 - Ponto D sobre a circunferência 

 

                                                               Fonte: O autor, 2018. 
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3.4 Corda, diâmetro e raio 

  

O raio de uma circunferência é um segmento de reta que tem uma de suas extremidades 

sendo o centro da circunferência e a outra extremidade um ponto qualquer pertencente à 

circunferência. Na figura 22 está representada a circunferência de centro A e raio AB. Ao clicar 

na ferramenta Segmento de Reta e depois no ponto A e em seguida no ponto B, iremos 

representar o raio que é rotulado por uma letra latina minúscula. Clicando com o botão direito 

do mouse abrirá uma janela de diálogo que tem a opção Exibir Rótulos e também a opção 

Renomear. Clicando em renomear abrirá uma nova caixa de diálogo que podemos usar para 

escrever, por exemplo, o nome desse segmento em relação a circunferência. Como podemos 

ver nas figuras seguintes. 

 

  

Figura 22 - Circunferência com raio f e caixa de diálogo “Renomear” 

 

                          Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Figura 23 - Circunferência com segmento AB renomeado como raio 

 

                                                        Fonte: O autor, 2018. 
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Uma corda de uma circunferência é um segmento de reta que tem suas duas 

extremidades pertencentes à circunferência. Com a ferramenta Segmento de Reta podemos 

clicar em dois pontos da circunferência e depois renomear esse segmento. Assim como fizemos 

com o segmento do raio e ilustrado nas figuras anteriores.   

O diâmetro de uma circunferência também é uma corda, sendo que é uma corda 

específica. A corda que é chamada de diâmetro tem o ponto médio sendo o centro da 

circunferência. O diâmetro assume a medida de dois raios e é a maior corda da circunferência.   

Na figura 24 estão representados três segmentos de reta cujos extremos são pontos 

pertencentes à circunferência ou o centro desta. O segmento de reta AB é um raio, o segmento 

CD é uma corda e o segmento EF é um diâmetro. Para rotular cada objeto basta clicar com o 

botão direito sobre ele, marcar a opção exibir rótulo e em seguida renomear. 

 

  

Figura 24 - Circunferência com corda, raio e diâmetro 

 

                                                        Fonte: O autor, 2018. 

 

  

3.5 Arco de circunferência e semicircunferência  

 

A ferramenta Arco Circular nos ajuda a construir um arco de circunferência.  Primeiro 

vamos construir uma circunferência de centro O e assinalar dois pontos A e B que pertencem a 

essa circunferência. Com a ferramenta Arco Circular do GeoGebra vamos criar dois arcos 

contidos nessa circunferência. Um arco menor AB, cuja amplitude é inferior a 180º, e que é o 

conjunto dos pontos da circunferência que vão do ponto A até ao ponto B. Vamos criar um arco 

maior BA que é externo a este arco AB e contém os restantes pontos da circunferência. Os 

pontos A e B são as extremidades do arco.  
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Arco menor AB é a reunião dos conjuntos dos pontos A, B e de todos os pontos da 

circunferência que estão no interior do ângulo AOB;  

Arco maior BA é a reunião dos conjuntos dos pontos B, A e de todos os pontos da 

circunferência que estão no exterior do ângulo BOA. (POMPEO, 1997, p.148). 

 

 

Por vezes, para designar um arco maior, escolhe-se um dos seus pontos que não seja 

extremidade e nomeia-se o arco referindo os extremos e esse ponto. Por exemplo, o arco maior 

da figura 25 seria referido como arco BXA. 

 

 

Figura 25 - Arco de circunferência AB e BA 

 

                               Fonte: O autor, 2018. 

  

 

Se os pontos A e B são as extremidades de um diâmetro então qualquer um dos arcos 

compreendidos entre os pontos A e B é uma semicircunferência.        

 

 

3.6 Círculo e suas partes 

 

Círculo ou disco é o conjunto de todos os pontos pertencente a união da circunferência 

e seu interior.  

          

 

3.6.1 Setor Circular   

      

Começando por representar uma circunferência de centro O e dois pontos que lhe 

pertençam. Vamos usar a ferramenta Setor Circular que consta no menu apresentado na figura 
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16. Clicando nela, depois no centro da circunferência O e nos pontos A e B, por esta ordem, 

estaremos criando o setor. Como mostra na figura 26.   

 

 

Figura 26 - Setor Circular na circunferência 

 

                                                        Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Quando criamos o setor AOB estamos na verdade dividindo o círculo em dois setores, 

um começando em A e terminando em B e outro começando em B e terminado em A, mas 

sempre que que criamos um setor e denominamos setor AOB estamos nos referindo ao setor 

menor. Quando falamos do setor maior é preciso especificar sobre o setor de que se fala. Para 

(PONPEO, 1997, p.150)  

 

(i) Setor circular menor AOB é a reunião dos conjuntos dos pontos dos raios OA e 

OB e todos os pontos do círculo c que estão no interior do ângulo AOB.   

(ii) Setor circular maior AOB é a reunião dos conjuntos dos pontos dos raios AO e 

OB e de todos os pontos do círculo que estão no exterior do ângulo AOB.    

 

   

Podemos, também, com a ferramenta Setor Circular construir o setor, selecionando a 

ferramenta Setor Circular e depois clicando em 3 pontos distintos do plano, como ilustrado na 

figura seguinte. O primeiro ponto representado é o centro do setor, o segundo ponto vai 

determinar o raio do setor e o lado origem do ângulo, e o terceiro ponto indica o lado 

extremidade do ângulo. Podemos movimentar os pontos para mudar o ângulo ou raio do setor. 

Podemos observar que o setor sempre aparece colorido que é para representar todo o conjunto 

de pontos que lhe pertencem.  
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Figura 27 - Setor Circular BAC 

 

                                                     Fonte: O autor, 2018. 

 

 

3.6.2 Segmento circular 

  

Considere uma circunferência c e uma reta que a intersecte nos pontos A e B e que não 

passe pelo centro da primeira. O círculo definido por c fica, assim, dividido em duas partes, 

cada uma delas denominada segmento circular. Segundo (PONPEO, 1997, p.150)  

 

(i) Segmento circular menor AB é a interseção do círculo com o semiplano de 

origem na reta AB e que não contém o centro de c.  

(ii) Segmento circular maior AB é a interseção do círculo com o semiplano de 

origem na reta AB e que contém o centro c.  
   

 

Geralmente quando falamos de segmento circular estamos nos referindo ao segmento 

menor.  

  

 

Figura 28 - Segmento circular maior e menor 

 

                                                            Fonte: O autor, 2018. 
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3.6.3 Semicírculo  

 

O semicírculo é quase um segmento circular, ele ocorre quando a reta que intersecta a 

circunferência contém o centro desta.  

 

Figura 29 - Semicírculo AB 

 

                                                    Fonte: O autor, 2018. 

 

 

3.7 Posição relativa de reta e circunferência  

 

Dadas uma reta e uma circunferência, a posição de uma delas relativamente à outra pode 

ser dada pela interseção das mesmas.  

 

  3.7.1 Secante     

 

Dizer que uma reta é secante a uma circunferência é o mesmo que dizer que essa reta 

intersecta a circunferência em dois pontos distintos. Na figura 30 temos a reta r cortando a 

circunferência c. Existem dois pontos em comum, B e C, a distância destes pontos ao centro da 

circunferência é igual ao raio. A distância de um ponto situado entre B e C ao centro da 

circunferência é menor do que o raio e a distância dos restantes pontos da reta ao centro da 

circunferência é maior do que o raio. 
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Figura 30 - Reta secante à circunferência 

 

            

                                     Fonte: O autor, 2018.  

3.7.2 Reta tangente  

   

Uma reta tangente a uma circunferência é uma reta que tem apenas um ponto em 

comum com a circunferência. A reta intersecta a circunferência em um ponto, cuja distância ao 

centro é igual ao raio, e os demais pontos da reta são exteriores à circunferência, pelo que a 

distância destes ao centro é maior do que o raio.   

    

Figura 31 – Reta tangente 

 

                                                          Fonte: O autor, 2018.  

 

3.7.3 Reta exterior à circunferência 

  

Uma reta exterior a uma circunferência é uma reta que não tem ponto em comum 

com a circunferência. A distância de qualquer ponto da reta ao centro da circunferência é maior 

do que o raio. Observe a figura 32.  
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Figura 32 - Reta exterior à circunferência 

 

                                Fonte: O autor, 2018.  

 

3.8 Posição relativa de duas circunferências 

     

Dadas duas circunferências, as interseções por elas determinadas poderão conduzir a 

cinco situações distinta. Vamos considerar duas circunferências não congruentes c e c’, de 

centros O e O’ e raios r e r’, respectivamente. Suponhamos que r>r’. Sendo d a distância entre 

os seus centros, prova-se que há cinco possibilidades para as circunferências e para d.    

   

3.8.1 Circunferência interna   

      

Todos os pontos de uma das circunferências são internos da outra se uma das 

circunferências é interna à outra. Como consequência, a distância entre os centros das duas 

circunferências é menor do que o raio da circunferência maior. Na figura 33 a circunferência c' 

é interna à circunferência c e d < r – r'.  

 

Figura 33 - Circunferência interna a outra circunferência 

 

                                                           Fonte: O autor, 2018.  
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  3.8.2 Circunferência tangente interna 

      

Suponhamos que existe apenas um ponto comum às duas circunferências. Os restantes 

pontos de uma delas são internos à outra e as circunferências se dizem tangentes. Na figura 34 

temos duas circunferências tangentes, à circunferência c' é tangente interna à circunferência 

c. As duas têm um único ponto em comum e todos os outros pontos de c' são internos a c. Temos 

que d = r – r'. 

 

Figura 34 - Circunferência tangente interna 

 

                                                                 Fonte: O autor, 2018. 

 

3.8.3 Circunferências secantes  

  

Quando existem exatamente dois pontos em comum às duas circunferências e cada uma 

delas tem infinitos pontos internos e infinitos pontos externos em relação à outra as 

circunferências são secantes. Observe a figura 35 onde as circunferências são secantes e existem 

pontos de c' internos a c e pontos de c' externos a c. As duas circunferências têm os pontos F e 

D em comum. Temos também que r – r' < d < r + r'.  

Figura 35 - Circunferências secantes 

 

                                                         Fonte: O autor, 2018. 
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  3.8.4 Circunferências tangentes externas   

 

Se existir apenas um ponto comum às duas circunferências e os restantes de uma delas 

são externos relativamente à outra as circunferências dizem-se tangentes externas. Na figura 36 

as circunferências têm apenas o ponto B em comum e todos outros pontos são externos uma da 

outra. Logo d = r + r'.  

 

Figura 36 - circunferências tangentes externas 

 

                                                           Fonte: O autor, 2018. 

3.8.5 Circunferências externas   

   

As duas circunferências não têm pontos em comum e todos os pontos de uma delas são 

externos da outra, neste caso elas dizem-se externas. Assim, a distância do centro da 

circunferência c até ao centro da circunferência c' é maior que a soma dos dois raios. Como se 

pode observar na figura seguinte d > r + r'.  

 

 

Figura 37 - Circunferências externas 

 

                                                     Fonte: O autor, 2018. 
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 4 ÂNGULO NA CIRCUNFERÊNCIA          

 

4.1 Congruência 

        

4.1.1 Circunferências congruentes    

 

Duas circunferências são congruentes quando têm raios iguais. Com a ferramenta 

Círculo dados Centro e Raio podemos representar duas circunferências congruentes. Veja a 

figura 38. 

 

 

Figura 38 - Circunferências congruentes 

 

                              Fonte: O autor, 2018. 

  

 

4.1.2 Arcos congruentes   

 

Dois arcos BB’ e CC’ de uma circunferência de centro A são congruentes, se e somente 

se, os ângulos BAB’ e CAC’ são congruentes. Para construir dois arcos congruentes em uma 

circunferência podemos usar a ferramenta Ângulo com Amplitude Fixa. Primeiro constrói-se 

uma circunferência. Depois, usando a ferramenta Ponto podemos criar dois pontos sobre a 

circunferência, B e C. Com a ferramenta Ângulo com Amplitude Fixa vamos representar um 

ângulo central α, em nosso exemplo vamos escolher 45°. Depois repetimos o procedimento, 

mas usando o outro ponto marcado. Ficaremos com os ângulos BAB' e CAC' ambos com 

amplitude igual a 45°. Como os dois ângulos são congruentes e pertencem a uma mesma 

circunferência podemos dizer que os arcos que lhes correspondem são arcos congruentes. 
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Visualizar construção na figura 39.  Se movimentar algum dos pontos A, B ou C notaremos que 

os arcos BB’ e CC’ continuam congruentes. 

 

 

Figura 39 - Arcos congruentes 

 

                                                            Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Também podemos representar arcos congruentes em circunferências congruentes. As 

circunferências precisam ter o mesmo raio e os arcos ter a mesma amplitude. No exemplo da 

figura 40 temos duas circunferências de raio 5 e em cada uma delas está representado um arco 

com amplitude 45°. Logo os arcos são congruentes.   

 

 

Figura 40 - Arcos congruentes em circunferências congruentes 

 

                                      Fonte: O autor, 2018. 
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4.2 Manipulando arcos 

 

4.2.1 Adição de arcos  

  

Na figura 41 temos dois arcos de circunferência, o arco BC e o arco CD. Esses arcos 

têm apenas o ponto C em comum, por isso podemos adicioná-los. O arco BD é a soma desses 

dois arcos, ou seja, BD = BC + CD.  Esses dois arcos pertencem à mesma circunferência, mas 

podemos somar arcos de circunferências distintas, isso somente se as circunferências forem 

congruentes. Na figura 42 temos circunferências, c e d, congruentes. Na circunferência c temos 

o arco DE e na circunferência d temos o arco FG. Na circunferência e temos representado o 

arco soma D’G’ dos arcos DE e FG.    

 

Figura 41 - Soma de arcos 

 

                                                        Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Figura 42 - Soma de arco em circunferências congruentes 

 

                 Fonte: O autor, 2018.  
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4.2.2 Desigualdade de arcos  

  

 

Dois arcos são desiguais se a amplitude dos respectivos ângulos centrais é diferente, ou 

seja, em uma circunferência c de centro A um dos arcos BC e DE tem que ser maior do que o 

outro. Na figura 43 podemos notar visivelmente a diferença, mas mesmo que a diferença seja 

mínima os arcos serão desiguais.  O arco BC é maior que o arco DE se, e somente se, o ângulo 

BÂC for maior que o ângulo DÂE.  

 

Figura 43 - Arcos desiguais 

 

                                                   Fonte: O autor, 2018.  

 

Os conceitos de congruência, adição e desigualdade de arcos valem em uma mesma 

circunferência ou em circunferências congruentes.   

4.3 Ângulos e arcos 

 

4.3.1 Ângulo central   

 

Ângulo central relativo a uma circunferência é o ângulo que tem o vértice no centro 

dessa circunferência. Na figura 44 temos uma circunferência de centro A e arco BC. BC é o 

arco que corresponde ao ângulo central BÂC.  

 



51 
 

Figura 44 - Arco BC correspondente ao ângulo BÂC 

 

                                                   Fonte: O autor, 2018.   

 

A medida de um arco de circunferência é igual a medida do ângulo central 

correspondente, como ilustrado na figura 45.  

Figura 45 - O valor da amplitude do arco é o mesmo da do ângulo

 

                                               Fonte: O autor, 2018. 

4.3.2 Ângulos inscritos       

 

Ângulo inscrito relativo a uma circunferência é um ângulo cujo vértice está sobre a 

circunferência e os lados são secantes a ela.   

Após criar uma circunferência c de centro A e ponto B, no plano, podemos criar dois 

novos pontos, os pontos C e D. Em seguida podemos representar os segmentos AB e AC e os 
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segmentos DB e DC. Com auxílio da ferramenta Ângulo podemos exibir o ângulo central BÂC 

e o ângulo inscrito BDC. Ver a figura 46.   

Figura 46 - Ângulo central, ângulo inscrito na circunferência e arco 

correspondente 

 

                                                                Fonte: O autor, 2018.  

 

Observe na figura 46 que a medida do ângulo central é cerca do dobro da medida do 

ângulo inscrito, devido a aproximações de valores nas casas decimais muita das vezes notamos 

uma pequena diferença, isso que não acontece com ângulos de medida inteira. Podemos 

movimentar o ponto D que notamos que o ângulo inscrito permanece com a mesma medida, 

como mostra a figura 47. Movimentando os pontos B ou C, as medidas dos ângulos são 

modificadas, mas permanecem na mesma proporção, como mostra a figura 48.  

A descrição anterior mostra como podemos usar o GeoGebra para que os alunos intuam 

certas propriedades. Mas também serve para reforçar a necessidade de provar propriedades, 

como é o caso do resultado que afirma que a medida da amplitude de um ângulo inscrito é a 

metade da medida do ângulo central correspondente. 
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Figura 47 - Ângulo inscrito e central com movimento do ponto D 

 

                                                     Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Figura 48 - Ângulo inscrito e central com movimento do ponto B 

 

                                                           Fonte: O autor, 2018. 

  

 

4.3.2.1 Ângulo inscrito numa semicircunferência   

 

Todo triângulo que tem seus vértices sobre uma circunferência diz-se um triângulo 

inscrito. Quando nesta circunferência um dos lados do triângulo corresponde à maior corda da 

circunferência podemos dizer que esse triângulo é retângulo. A maior corda da circunferência 

é o diâmetro, então todo o triângulo que tem o diâmetro da circunferência como um dos seus 

lados é um triângulo retângulo. Como as extremidades de uma semicircunferência são também 

extremidades de um diâmetro, todo o triângulo inscrito que tem dois dos seus vértices em pontos 

da extremidade da semicircunferência é um triângulo retângulo.  
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Figura 49 - Triângulo retângulo inscrito numa semicircunferência 

 

                                                         Fonte: O autor, 2018. 

 

Figura 50 - Triângulo retângulo inscrito na circunferência 

 

                                                       Fonte: O autor, 2018. 

 

 

4.3.2.2 Quadrilátero inscritível   

   

Um quadrilátero que tem todos os vértices sobre uma circunferência diz-se inscrito na 

circunferência. Uma condição necessária e suficiente para um quadrilátero convexo ser 

inscritível é possuir ângulos opostos suplementares.   

Após desenhar a circunferência c podemos representar nela quatro pontos distintos: C, 

D, E e F. Com a ferramenta Segmento podemos construir segmentos de reta CD, DE, EF, FC 

que serão os lados de um quadrilátero inscritível. Com a ferramenta Ângulo podemos exibir os 

ângulos CFE, FED, EDC, DCF e observar que os ângulos opostos são suplementares.    
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Figura 51 - Quadrilátero inscritível e seus ângulos internos 

 

                                                    Fonte: O autor, 2018. 

Podemos movimentar os pontos em torno da circunferência e observar que a soma dos 

ângulos opostos sempre será 180°. Observe a figura 52 onde os pontos foram movimentados 

em torno da circunferência. No entanto, os ângulos opostos permanecem suplementares.  E + 

C = 180° e D + F = 180°.  

Novamente, o GeoGebra é usado como ferramenta para intuir uma propriedade 

importante e que caracteriza os quadriláteros inscritíveis em uma circunferência. 

 

 

Figura 52 - Quadrilátero inscritível 

 

                                

                       Fonte: O autor, 2018. 
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4.4 Ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito  

 

Ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito relativo a uma circunferência é um 

ângulo que tem o vértice pertencente à circunferência, um lado secante e outro lado tangente à 

circunferência. A medida da amplitude de um ângulo de segmento é metade da do ângulo 

central correspondente.   

Após desenhar uma circunferência, com a ferramenta Ponto podemos criar dois pontos 

sobre ela. Com a ferramenta Segmento vamos criar os raios correspondentes a esses pontos. 

Com a ferramenta Reta Tangente podemos traçar uma tangente à circunferência c num dos 

pontos marcados. Com a ferramenta Ponto podemos criar dois pontos na reta tangente um do 

lado direito e um do lado esquerdo do ponto de tangência, sejam os pontos D e E. Com a 

ferramenta Semirreta podemos criar uma semirreta começando no ponto de tangência e 

passando no outro ponto marcado. Com a ferramenta Ângulo podemos criar os ângulos CAB, 

ECB e ACD. Observar a figura 53. 

 

 

Figura 53 -  Ângulo de segmento ou ângulo semi-inscrito 

 

                                         Fonte: O autor, 2018. 

  

Novamente, a observação da construção pelo GeoGebra permite intuir que a medida da 

amplitude do ângulo do segmento é metade do ângulo central correspondente. Podemos 

observar que movimentando os pontos A, B ou C as propriedades do ângulo de segmento se 

mantém. 
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Figura 54 - Ângulo de segmento 

 

                                                   Fonte: O autor, 2018. 

4.5 Ângulo excêntrico 

 

4.5.1 Ângulo excêntrico interno 

 

Nas seções anteriores estudámos ângulos cujo vértice é um ponto sobre a circunferência 

ou o centro da circunferência. A seguir veremos o que sucede se o vértice do ângulo for um 

ponto interno da circunferência, distinto do centro desta. 

“Se duas cordas se cortam em um ponto interior a uma circunferência, distinto do centro, 

então qualquer um dos ângulos que elas formam é chamado ângulo excêntrico interno”. 

(PONPEO, 1997, p.174). 

 

Figura 55 - Ângulo excêntrico interno 

 

                                                   Fonte: O autor, 2018.      

Queremos descobrir qual a medida da amplitude do menor ângulo formado pela 

interseção das duas cordas. Vamos chamar J ao ponto de interseção. Podemos com a ferramenta 

Segmento criar um segmento de F a I, formando um triângulo FIJ, ver a figura seguinte. Se no 
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campo de entrada digitar a=ß+ γ, observa-se que este é o valor de α. Ao movimentar os pontos 

essa relação vai manter-se. De fato, sabemos que a amplitude de um ângulo externo de um 

triângulo é a soma das amplitudes dos dois ângulos internos não adjacentes. Logo temos que o 

ângulo IJG é a soma do ângulo JIF com IFJ, então devemos descobrir qual o valor JIF e de IFJ. 

Percebemos que o ângulo IFJ é o mesmo que o ângulo IFG inscrito na circunferência, 

correspondendo ao arco IG. 

 

Figura 56 - Valor numérico do ângulo excêntrico interno 

 

                                                          Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Figura 57 - Ângulo excêntrico interno com movimento do ponto D 

 

                                                    Fonte: O autor, 2018. 

 

O ângulo inscrito é metade do ângulo central. Assim, β=e/2. Seguindo o mesmo 

raciocínio temos que o ângulo JIF corresponde ao arco DF, como DF é o arco que corresponde 

ao ângulo central, ângulo inscrito DIF é metade desse arco DF. Logo temos que γ= k/2. 
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Figura 58 - Somando arcos, ângulo excêntrico. 

 

                                                         Fonte: O autor, 2018. 

No triângulo JIF temos que o ângulo externo α é igual à soma dos ângulos internos β e 

γ.  Logo α = β + γ. Temos que β= e/2 e γ= k/2, então temos que α = e/2 + k/2. Logo α = (e+k)/2.  

 

 

4.5.2 Ângulo excêntrico exterior  

 

Após termos estudado os casos em que o vértice do ângulo é um ponto do círculo, resta 

averiguar o que se passa se o mesmo for um ponto externo à circunferência. 

  

Se com origem num ponto exterior a uma circunferência traçarmos duas semi retas, 

ambas secantes à circunferência, ou ambas tangentes ou uma secante e uma tangente, 

essas semirretas formam um ângulo que é chamado ângulo excêntrico exterior. 

(POMPEO, 1997, p.175). 

 

 

Usando as ferramentas Círculo dados Centro e Raio, Semirreta e Interseção de Dois 

Objetos vamos construir a figura seguinte.  

Figura 59 - Ângulo excêntrico exterior 

 

                                                     Fonte: O autor, 2018. 



60 
 

Queremos saber qual o valor do ângulo α, para isso vamos desenhar o segmento JH. 

Com a ferramenta Ângulo vamos criar os ângulos GJH e LHJ a que correspondem os arcos GH 

e LJ. Como mostra a figura.  Se no campo de entrada digitar b=ß-γ, observa-se que este é o 

valor de α. Ao movimentar os pontos essa relação vai manter-se. 

 

Figura 60 - Ângulo excêntrico exterior α = β - γ 

 

                                                          Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Podemos observar que com uma das retas secante e a outra reta tangente ou que com as 

duas retas tangentes a propriedade α = β - γ permanece inalterada. 

Figura 61 - Ângulo excêntrico exterior obtido de uma reta tangente e de uma reta 

secante 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 62 - Ângulo excêntrico externo com arco 

 

                                           Fonte: O autor, 2018.  

 

 

Sabemos que os ângulos GJH e LHJ são ângulos inscritos e que o ângulo GJH é ângulo 

externo do triângulo JHF. Assim β= α + γ pelo que α = β - γ. 

Figura 63 - Ângulo excêntrico exterior com arco d e e 

 

Fonte: O autor, 2018. 
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Figura 64 - Ângulo excêntrico exterior obtido de retas tangentes 

 

Fonte: O autor, 2018. 

 

Ora, os casos que vimos esgotam todas as possibilidades, permanecendo sempre a 

relação entre o ângulo externo, α, e os ângulos β e γ. Sendo que α = β - γ. Mas, β e γ são ângulos 

inscritos, valendo metade dos arcos que lhes correspondem, então α=(d-e)/2. 

Após termos apresentado algumas noções básicas referentes a arcos e ângulos numa 

circunferência, iremos apresentar no próximo capítulo algumas situações que poderão ser 

abordadas em sala de aula e em que se recorre ao software GeoGebra para consolidar conceitos, 

estabelecer conjeturas e resolver problemas. 
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5 ATIVIDADES INVESTIGATIVAS PARA SALA DE AULA PARA ESTUDO DA 

CIRCUNFERÊNCIA COM O USO DO GEOGEBRA 

 

Neste capítulo apresentamos várias atividades que, usando as ferramentas do GeoGebra, 

se propõem abordar assuntos tradicionais da geometria plana focados em vários níveis do 

ensino fundamental, tais como, posição de ponto ou de reta e circunferência, quadrilátero 

inscrito ou circunscrito em uma circunferência, e que poderão ser utilizadas em contexto de sala 

de aula. Algumas das propostas são essencialmente conceptuais, como é o caso das primeiras. 

Outras, permitem dar uma visão exploratória da matemática, com a experimentação a contribuir 

para o estabelecimento de propriedades gerais. No entanto, convém salientar que essas 

propriedades para serem aceitas como universais, precisam de ser provadas. 

 

5.1 Atividade 1: Circunferência 

 

(A) Com a ferramenta Ponto, represente um ponto qualquer A. 

(B) Com a ferramenta Segmento com Comprimento Fixo construa, partindo de A, um 

segmento de tamanho qualquer. O ponto final do segmento é B. 

(C) Coloque o cursor sobre o ponto B e clique com o botão direito do mouse. Ao fazer 

isso abre uma caixa auxiliar, marque Exibir Rótulo e marque a opção Animação. 

Figura 65 - Rastro animado do ponto B 

                            

                                                          Fonte: O autor, 2018. 
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Relativamente ao processo que acabou de efetuar e ao objeto obtido, responda: 

1. O que acontece se, ao construir o segmento, colocar para comprimento um número 

negativo? E zero? 

2. O rastro do ponto B está criando novos pontos. Quantos pontos são? 

3. Qual imagem é traçada pelo rastro? 

4. O que representa o ponto A para a imagem? 

5. O que representa o segmento em relação à imagem traçada? Por que? 

6. O que representa o rastro do ponto B na imagem? 

7. O ponto B nesta imagem pertence a algum conjunto? 

8. Quando animamos o ponto B e ele dá uma volta completa em torno do ponto A 

atinge novamente o ponto de partida. Por que? 

 

5.2 Atividade 2: Aplicação da circunferência à construção de uma pista 

 

(A) Crie um segmento com comprimento fixo de extremidades A e B. 

 

(B) Crie no segmento um ponto C próximo de B. 

 

(C) Crie o ponto médio D entre C e B. 

 

(D) Escolha uma imagem de um carro com vista de cima e insira no GeoGebra. 

 

(E) Clique com o botão direito do mouse sobre a imagem e vá em configurações, 

depois em 

posição, em canto 1 digite C e em canto 2 digite B. 

 

(F) Clique com o botão direito do mouse no ponto B e em Animação.  

No canto    inferior esquerdo da tela de visualização clique para parar a animação. 

 

(G) Clique com o botão direito do mouse em D e depois em Exibir Rastro. 

 

(H) Inserir imagem da bola do Brasil e posicione exatamente sobre o Ponto A. 

 

(I)   Esconda todos os objetos deixando apenas a bola, o carro e o ponto D sem o rótulo 
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Figura 66 - Rastro animado do ponto B 

 

 
                                                                       Fonte: O autor, 2018 

 

 

1. O que representa na imagem a bola do Brasil? 

 

2. O que representa o carro de corrida? 

 

3. Como podemos chamar a distância da bola ao carro? 

 

4. Procure duas imagens quaisquer que não sejam o carro e a bola e crie a animação da   

circunferência no GeoGebra. 

 

5.3 Atividade 3: Posição de um ponto em relação a uma circunferência 

 

(A) Com a ferramenta Círculo dados Centro e Um de seus Pontos construa uma    

circunferência c. 

(B) Com a ferramenta Segmento ligue o ponto A ao ponto B, coloque o cursor sobre o 

segmento clique com o botão direito do mouse. Ao fazer isso abre uma caixa auxiliar, 

vá a Propriedades e em Exibir Rótulo selecione valor. Esse será o valor do raio da 

circunferência 

(C) Com a ferramenta Ponto crie pontos: um ponto no interior da circunferência, um no 

exterior e outro pertencente, como na figura a seguir: 
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Figura 67 - Ponto interno, externo e pertencente a circunferência. 

                                                             

  Fonte: O autor, 2018. 

 

(D)  Em seguida com a ferramenta Segmento ligue o ponto A aos ponto C, D e E, e com 

a ferramenta Distância, Comprimento ou Perímetro, veja qual o valor desses 

segmentos.  

Observando a figura e os valores obtidos, responda: 

1. Qual a relação entre as medidas dos segmentos AB e AC? Qual é maior? O que esse 

fato significa? 

2. Qual a relação entre as medidas dos segmentos AB e AD? Qual o significado da 

resposta anterior? 

3. Qual a relação entre as medidas dos segmentos AB e AE? Por esse fato, que nome se 

dá ao ponto E? 

 

5.4 Atividade 4: Posição entre uma reta e uma circunferência 

 

(A) Construa uma circunferência com a ferramenta Círculo dados Centro e Um de seus 

Pontos. 

(B) Com a ferramenta Segmento crie o segmento que liga o centro A com o ponto B 

pertencente à circunferência. 

(C) Com a ferramenta Reta Perpendicular clique em um ponto qualquer interno da 

circunferência e selecione o segmento AB, criando a reta g. 
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(D) Com a ferramenta Reta Paralela clique no ponto B e depois selecione a reta g, 

criando a reta h. 

(E) Em seguida, com a ferramenta Reta Paralela clique num ponto externo à 

circunferência, mas alinhado com A e B e selecione a reta h, criando a reta i. 

(F) Com a ferramenta Interseção de Dois Objetos, clique em cada uma das retas e na 

circunferência. 

 

Figura 68 - Posição entre circunferência e reta 

 

                                                            Fonte: O autor, 2018.      

 

1. Em quantos pontos distintos a reta g intersecta a circunferência? 

2. Na reta g qual segmento é maior, FC ou CE? Porquê? 

3. Qual o ângulo formado pela reta g e o segmento AB? 

4. Qual segmento é maior AB ou AC? 

5. Qual o nome que se dá à reta g em relação à circunferência? 

6. Em quantos pontos a reta h intersecta a circunferência? 

7. A reta h é perpendicular ao segmento AB em que ponto? 

8. Qual o nome do ponto B em relação a reta h e a circunferência? 

9. Qual o nome da reta h em relação a circunferência? 

10. A reta i intersecta a circunferência em quantos pontos? 
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11. Qual é maior a distância, de A até B ou do centro da circunferência até a reta i? 

12. Qual o nome da reta i em relação a circunferência? 

 

5.5 Atividade 5: Quadrilátero circunscrito 

 

(A)     Com a ferramenta Círculo dados Centro e Um de seus Pontos construa uma 

circunferência. 

(B) Esconda os pontos A e B e o rótulo da circunferência. 

(C) Com a ferramenta Ponto, represente um ponto C, exterior a essa circunferência. 

(D) Com a ferramenta Reta Tangente represente as retas f e g, tangentes à 

circunferência por C. 

(E) Com a ferramenta Interseção de Dois Objetos, represente a interseção de f e g com 

c, respectivamente D e E. 

(F) Com a ferramenta Ponto marque um ponto F sobre a semi reta com origem em E 

e que não passa por C. 

(G) Com a ferramenta Reta Tangente represente a reta i, tangente à circunferência por 

F. 

(H) Com a ferramenta Interseção de Dois Objetos, represente a interseção de i com c, 

G. 

(I) Com a ferramenta Ponto marque um ponto H sobre a semi reta com origem em G 

e que não passa por F. 

(J) Com a ferramenta Reta Tangente represente a reta k, tangente à circunferência por 

H. 

(K) Com a ferramenta Interseção de Dois Objetos, represente a interseção de i com k, 

I. 

(L) Com a ferramenta Interseção de Dois Objetos, represente a interseção de k com c, 

J. 

(M)  Com a ferramenta Polígono represente o quadrilátero convexo CFHI. 

(N)  Esconda as retas representadas.  
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Figura 69 - Quadrilátero circunscrito 

 

                                                    Fonte: O autor, 2018. 

 

1. Justifique que a circunferência está inscrita no quadrilátero representado. 

2. Movimente o ponto H. O que observa? 

3. Relativamente a cada um dos pontos de tangência represente os dois segmentos 

que ele determina no lado do quadrilátero a que pertence. Use a ferramenta 

segmento. 

4. Movimente os vértices do quadrilátero. Que relação existem entre os segmentos 

representados em 16? 

5.6 Atividade 6: Construindo um triângulo retângulo 

(A) Com a ferramenta Círculo dados Centro e Um de seus Pontos construa 

uma circunferência. 

(B) Com a ferramenta Reta represente uma reta que passe pelo centro da 

circunferência. 

(C) Com a ferramenta Interseção de Dois Objetos represente os pontos C e D, 

comuns à reta e à circunferência. 

(D) Com a ferramenta Ponto em Objeto represente um ponto E na circunferência. 

(E) Com a ferramenta Polígono crie um triângulo com vértices C, D e E. 

(F) Com a ferramenta ângulo crie o ângulo interno do triângulo com vértice em E. 
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(G) Desmarque a opção Exibir para esconder a reta, os pontos A e B e os pontos C 

e D. 

(H) Com o curso sobre o ponto E, com o lado direito do mouse, marque a opção 

Animação. 

 

1. O que observa quando movimenta os vértices? Registre a propriedade que 

ocorre. 

 

5.7 Atividade 7: Quadrilátero inscrito 

 

(A) Com a ferramenta Círculo dados Centro e Um de seus Pontos construa uma 

circunferência. 

(B) Com a ferramenta Ponto, represente mais três pontos sobre a circunferência. 

(C) Com a ferramenta Polígono represente o quadrilátero convexo BCDE. 

(D) Com a ferramenta Ângulo, represente os quatro ângulos internos do 

quadrilátero α ,β , γ e δ. 

 

Figura 69 - Quadrilátero inscrito 

 

                                                          Fonte: O autor, 2018. 
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(E) No campo de entrada escreva s= α + γ e S= β+ δ. 

(F) Com a ferramenta Texto em Avançado use  e digite α + γ = , ao lado  

pressione o símbolo s que corresponde a soma digitada anteriormente no campo 

de entrada, dê ok.  

(G) Em um novo texto digite β+ δ =, novamente em  pressione S e dê ok. Os 

textos criados representam o valor soma dos ângulos citados.  

1. Mova os vértices do quadrilátero sobre a circunferência. O que observa nos 

valores do texto?  

Figura 70 - Quadrilátero inscrito com texto soma 

 

                                                  Fonte: O autor, 2018. 

 

(H) Crie uma nova circunferência e marque três pontos pertencentes e um que não 

pertença a essa nova circunferência. 

(I) Com a ferramenta Polígono represente o quadrilátero convexo IHGJ. 

(J) Com a ferramenta Ângulo, represente os quatro ângulos internos do quadrilátero 

ζ, ε, θ, η. 

(K) No campo de entrada escreva s’ =  ζ + θ e S’=  ε + η. Crie os textos valor soma 

de s’ e S’, dos ângulos citados. Assim como no item 6.  

2. Mova os vértices sobre a circunferência e mova também o ponto J no interior da 

circunferência. O que observa?    
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3. Mova os vértices sobre a circunferência e mova também o ponto J no exterior da 

circunferência. O que observa?  

 

Figura 72 - Quadrilátero com 3 pontos pertencentes e um ponto interno à 

circunferência 

 

                   

                           Fonte: O autor, 2018. 

 

 

Figura 73 - Quadrilátero com 3 pontos pertencentes e um ponto externo à 

circunferência 

 

                               Fonte: O autor, 2018. 

 

 

3 Estabeleça uma propriedade que caracterize os quadriláteros que se podem 

inscrever em uma circunferência. 
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6 CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

O objetivo da pesquisa é saber como o GeoGebra enquanto recurso pedagógico pode 

contribuir para o aprendizado da geometria. Em busca dessa resposta fiz um estudo sobre a 

circunferência e percebo que o software pode possibilitar que o aluno veja determinados 

conteúdos por uma nova perspectiva. Podendo desencadear competências e habilidades que 

conduzam a um aprendizado de maior qualidade e que atendam às diferentes necessidades e, 

deste modo, efetivando uma prática pedagógica diferenciada.  

O GeoGebra pode permite aos professores mediarem o processo ensino-aprendizagem 

de uma forma mais enriquecedora, motivando o aluno a ter mais vontade de aprender e construir 

o seu próprio conhecimento, bem como contribuir para que a aprendizagem seja realmente 

significativa. 

O desenvolvimento do presente estudo possibilitou uma análise de como o conteúdo de 

geometria plana pode ser ensinado com uso do GeoGebra, permitiu também uma reflexão 

acerca dos benefícios dos recursos tecnológicos. No entanto, não é possível tirar conclusões 

sobre os resultados uma vez que não pudemos implementar as atividades propostas. 

O GeoGebra poderá servir de auxílio no ensino de matemática, pois através do mesmo 

o aluno pode visualizar construções feitas no computador e, ainda, usar o aspecto dinâmico que 

o aplicativo oferece, ou seja, manipular as figuras construídas podendo observar as mudanças 

que ocorrem quando se muda de posição uma figura já construída, bem como ver diferentes 

representações do mesmo objeto matemático. 
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