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Lista 3

ATIVIDADE 1

(Uma falácia clássica em geometria) Abaixo temos os passos de uma demonstração

errada para o seguinte teorema falso: “todo triângulo é isósceles”. Primeiro, tente descobrir

qual é o erro na demonstração usando lápis e papel. Depois, implemente a construção

no C.a.R. e verifique a sua resposta.

Passo 1. No triângulo 4ABC da figura abaixo, seja O o ponto de interseção da media-

triz
←→
FO do lado AB com a bissetriz

←→
CO do ângulo ∠ACB.
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Passo 2. Construa os segmentos OE perpendicular ao lado AC e DO perpendicular ao

lado BC, respectivamente.

Passo 3. Os triângulos retângulos 4CEO e 4CDO são congruentes e, portanto, EO =

DO e EC = DC.
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Passo 4. Como AO = BO, o triângulo retângulo 4AEO é então congruente ao triângulo

retângulo 4BDO e, assim, AE = BD.

Passo 5. Conseqüentemente, AC = AE + EC = BD + DC = BC e o triângulo 4ABC é

isósceles.

ATIVIDADE 2

(Uma falácia clássica em geometria) Abaixo temos os passos de uma demonstração er-

rada para o seguinte teorema falso: “todo ângulo é reto”. Implemente estes passos no C.a.R.

e descubra qual é o erro da demonstração!

Passo 1. Dado um ângulo α, seja ABCD um quadrado e seja E um ponto com m(BE) =

m(BC) e m(∠EBA) = α. Sejam também R o ponto médio de DE, P o ponto

médio de DC, Q o ponto médio de AB e O a interseção da reta
←→
PQ com a

mediatriz do segmento DE (veja a figura a seguir).
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Passo 2. Os triângulos ∆AQO e ∆BQO são congruentes, desde que
←→
OQ é a mediatriz do

segmento AB. Segue-se então que m(AO) = m(BO).

Passo 3. Os triângulos ∆DRO e ∆ERO são congruentes desde que
←→
RO é a mediatriz do

segmento DE. Segue-se então que m(DO) = m(EO).

Passo 4. Agora, m(DA) = m(BE), pois ABCD é um quadrado e E é um ponto escolhido

de tal maneira que m(BE) = m(BC).

Passo 5. Desta maneira, os triângulos ∆OAD e ∆OBE são congruentes porque seus lados

possuem o mesmo tamanho.
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Passo 6. Segue-se, portanto, que m(α) = m(∠EBA) = m(∠EBO) − m(∠ABO) =

m(∠OAD)−m(∠OAB) = m(BAD) = 90◦.

ATIVIDADE 3

Estude os tutoriais do C.a.R. de números 14 e 16 dispońıveis no seguinte endereço (escolha

a opção “TUTORIAL” no menu principal):

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

ATIVIDADE 4

Crie uma macro no C.a.R. que desenha um quadrado e seu baricentro dados dois vértices

que determinam um de seus lados. Use “Construir Quadrado a partir de um Lado” como

nome da macro. Salve esta macro em um arquivo em disco para usá-la depois nas próximas

atividades.

ATIVIDADE 5

Verdadeiro ou falso? O quadrilátero cujos vértices são os baricentros dos quadrados cons-

trúıdos “para fora” sobre cada um dos quatro lados de um quadrilátero qualquer é sempre

um quadrado. Apresente uma prova se o resultado for verdadeiro ou um contra-exemplo se

ele for falso! Dica: implemente esta construção no C.a.R. usando a macro que você criou

na atividade 2.

ATIVIDADE 6

(O teorema de Thébault) Verdadeiro ou falso? O quadrilátero cujos vértices são os

baricentros dos quadrados constrúıdos “para fora” sobre cada um dos quatro lados de um

paralelogramo qualquer é sempre um quadrado. Apresente uma prova se o resultado for ver-

dadeiro ou um contra-exemplo se ele for falso! Dica: implemente esta construção no C.a.R.

usando a macro que você criou na atividade 2.

Implemente a construção do teorema de Thébault no C.a.R., salve-a com o nome thebault.zir

e envie o arquivo para o seguinte e-mail:

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-06: Teorema de Thébault” como assunto

(subject) deste e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 08/09/2009.

ATIVIDADE 7

(O teorema de van Aubel) Considere um quadrilátero qualquer de vértices A, B, C

e D. Sobre cada um dos lados deste quadrilátero, desenhe um quadrado “para fora”. Em

seguida, marque os baricentros X, Y , Z e W , conforme indicado na figura (1). Implemente
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esta construção no C.a.R., tente levantar conjecturas sobre seus invariantes geométricos

movendo os pontos livres A, B, C, D e, em seguida, tente demonstrá-las!
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Figura 1: O teorema de van Aubel.

ATIVIDADE 8

(O teorema da borboleta) Procure em um mecanismo de busca de sua preferência (Goo-

gle, Yahoo, etc) pelo enunciado do Butterfly Theorem (Teorema da Borboleta). Implemente

este teorema no C.a.R., salve a construção com o nome butterfly.zir e envie o arquivo para

o e-mail

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-07: O teorema da borboleta” como assunto

(subject) deste e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 08/09/2009. Lembre-se

que sua construção deve permanecer invariante por movimentos dos pontos livres e semi-

livres da construção. Na sua opinião, por que este resultado geométrico recebeu o nome de

Teorema da Borboleta?
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