
 

 

 

 

 

 

Os TANGRANS podem ser os mais antigos quebra-cabeças, puzzles, e o mais 

conhecido é o chinês. Inventado há mais de 4 mil anos, manteve até hoje sua forma original. 

Ele é um quadrado formado por sete peças e com ele podemos representar as mais diversas 

figuras, como animais, plantas e objetos. 

"Conta a lenda que um jovem chinês se despedia de seu mestre, pois iniciara uma grande 

viagem pelo mundo. Nessa ocasião, o mestre entregou-lhe um espelho de forma quadrada 

e disse: 

        - Com esse espelho você registrará tudo que vir durante a viagem, para mostrar-me na 

volta. 

        O discípulo, surpreso, indagou: 

        - Mas mestre, como, com um simples espelho, poderei eu lhe mostrar tudo o que 

encontrar durante a viagem? 

        No momento em que fazia esta pergunta, o espelho caiu-lhe das mãos, quebrando-se 

em sete peças. Então o mestre disse: 

        - Agora você poderá, com essas sete peças, construir figuras para ilustrar o que viu 

durante a viagem. 

        Lendas e histórias sempre cercam objetos ou fatos de cuja origem temos pouco ou 

nenhum conhecimento, como é o caso do Tangran. Se é ou não verdade, pouco importa: o 

que vale é a magia, própria dos mitos e lendas."   

http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/geometr/tangram.html 
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Nota: 

 

http://paje.fe.usp.br/~labmat/edm321/1999/geometr/tangram.html


1) Pinte cada área do tangran abaixo com uma cor diferente ou as preencha com linhas em 

formatos diferentes, ou seja, com texturas gráficas; 

2) Recorte o tangran no contorno e nas linhas internas; 

3) Monte as mais criativas figuras que você desejar e registre o que conseguiu numa folha de 

papel. Se achar difícil, pesquise ideias na internet; 

4) Três formas geométricas distintas compõem o tangran. Você saberia nomeá-

las.......................................................................................................................... .................. 

 

 

 

 

 

 



ÂNGULOS: 

BAF: ...................... 

EBJ: ....................... 

BEI: ........................ 

IJC: ........................ 

JCH: ....................... 

IHG: ....................... 

AFD: ...................... 

FGD: ...................... 

 

Ângulos congruentes: 

......................................

......................................

......................................

...................................... 

5) Determine os ângulos destacados no TANGRAN abaixo: 

 

 

 

6) Determine em centímetros, as medidas dos segmentosos pedidos, usando a régua: 

AB: .............................                     AF: ..............................                         BF: ........ ...................... 

AD: .............................                     DG: ..............................                        DF: ..............................   

BD: .............................                     BE: ..............................                         BJ: ..............................   

EI: ..............................                     JH: ...............................                         JC: ...... ........................   

FG: .............................                     GH: ..............................                         BF: ..............................   

 

7) Quais são os segmentos congruentes, ou seja, de mesma medida: 

Resp............................................................................................................................. .......................

............................................................................................................................. ...............................

............................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ............................... 
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