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ATIVIDADE 1

Seja ∆ABC um triângulo qualquer. Sobre os lados AB e AC construa, respectivamente,

triângulos eqüiláteros ∆PAB e ∆RCA “para fora” do triângulo ∆ABC. Sobre o lado BC,

construa o triângulo eqüilátero ∆QCB “para dentro” do triângulo ∆ABC. Por fim, trace

os segmentos PQ e QR.
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(a) Implemente esta construção no C.a.R.. Quais são os pontos livres?

(b) Que propriedade marcante o quadrilátero PQRA possui? Faça uma conjectura e

demonstre-a!

Envie a solução desta atividade para o e-mail

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com
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(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-03: Exerćıcio de aquecimento” como assunto

(subject) deste e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 03/09/2009.

ATIVIDADE 2

Estude os tutoriais do C.a.R. de 7 a 11 dispońıveis no seguinte endereço (escolha a opção

“TUTORIAL” no menu principal): http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/. Depois

de ver as animações, é importante que você tente implementá-las sozinho no C.a.R. pois,

fazendo assim, você ganhará mais proficiência no uso do programa!

ATIVIDADE 3

(A reta de Euler) No programa C.a.R., desenhe um triângulo ∆ABC de vértices A,

B e C. Em seguida, construa seu ortocentro H (encontro das alturas), seu baricentro G

(encontro das medianas) e seu circuncentro O (encontro das mediatrizes). Esconda todas

as construções auxiliares de forma que, na figura final, apareçam apenas o triângulo e estes

três centros.

(a) Movendo os vértices do triângulo, tente levantar uma conjectura sobre esta configuração

geométrica e, em seguida, tente prová-la!

(b) Qual é o invariante geométrico desta construção?

ATIVIDADE 4

Estude os tutoriais do C.a.R. de números 10 e 11 dispońıveis no seguinte endereço (escolha

a opção “TUTORIAL” no menu principal):

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

ATIVIDADE 5

Você já viu como construir um triângulo equilátero e um quadrado no C.a.R.. Neste exerćıcio

você é convidado a construir um hexágono regular, dado um de seus lados! Seu desenho

final deve exibir apenas os 6 lados e os 6 vértices do hexágono regular (esconda todas as

construções auxiliares). Mais ainda: os 6 vértices devem estar rotulados pelas letras A, B,

C, D, E e F , em seqüência.

ATIVIDADE 6

Estude os tutoriais do C.a.R. de números 12 e 13 dispońıveis no seguinte endereço (escolha

a opção “TUTORIAL” no menu principal):

http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

Implemente no C.a.R. a construção da parábola descrita nestes tutoriais e envie o arquivo

para o e-mail
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novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-04: Parábola” como assunto (subject) deste

e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 03/09/2009.

ATIVIDADE 7

Considere dois ćırculos C1 e C2, com C1 contido no interior de C2. O ćırculo C1 tem centro

no ponto A e ele passa pelo ponto B. O ćırculo C2 tem centro no ponto C e ele passa pelo

ponto D. Seja agora X um ponto do ćırculo C1. Marque o ponto Y que é a interseção da

semi-reta
−−→
AX com o ćırculo C2. Finalmente, construa o ponto médio M do segmento XY .
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(a) Implemente esta construção no C.a.R.. Os nomes dos pontos devem aparecer! Use cores

diferentes para realçar os vários elementos da construção.

(b) Quais são os pontos livres, semi-livres e fixos desta construção?

(c) Rastreie o ponto M quando X se movimenta sobre o ćırculo C1. Qual é o lugar

geométrico do ponto M? É um ćırculo? É uma elipse? Justifique a sua resposta!

Envie a solução desta atividade para o e-mail

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-05: Cissóide” como assunto (subject) deste

e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 03/09/2009.
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