
UFF Novas Tecnologias no Ensino da Matemática 1

Novas Tecnologias no Ensino da Matemática

Humberto José Bortolossi

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

Lista 4

ATIVIDADE 1

Estude o tutorial do C.a.R. de número 17 dispońıvel no seguinte endereço (escolha a opção

“TUTORIAL” no menu principal):

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

ATIVIDADE 2

Escreva o enunciado do Teorema de Pitágoras em um editor de textos de sua preferência

(Microsoft Word ou Open Office) e use o C.a.R. para ilustrar o enunciado (veja como fazer

isto no tutorial 17). Capriche: dê nome aos pontos da figura, use cores diferentes, use estilos

de linhas diferentes, etc! Além disso, você deve incluir neste mesmo documento um retrato

de Pitágoras e uma foto de seu monumento em Samos.

Para encontrar um retrato de Pitágoras e uma foto de seu monumento, use o mecanismo de

procura espećıfico para imagens que o Google possui: acesse o endereço

http://www.google.com.br

e, então, clique no link “Imagens”. O navegador irá para uma página onde você poderá

digitar palavras-chave. Dica: palavras em inglês podem dar um melhor resultado para a

busca: tente pythagoras para encontrar um retrato e pythagoras monument para encontrar

uma foto do monumento.

Envie o documento que você produziu para o seguinte e-mail:

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com
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(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-08: Teorema de Pitágoras” como assunto

(subject) deste e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 16/09/2009.

ATIVIDADE 3

Estude os tutoriais do C.a.R. de números 18 e 19 dispońıveis no seguinte endereço (escolha

a opção “TUTORIAL” no menu principal):

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

ATIVIDADE 4

(Relações métricas no triângulo retângulo) A exemplo do que foi feito no tutorial 19,

crie uma construção no C.a.R. com o objetivo de constatar numericamente a validade das

relações métricas no triângulo retângulo: h2 = m · n, a · h = b · c, etc.
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Figura 1: Relações métricas em um triângulo retângulo.

ATIVIDADE 5

(Mosaicos do Plano via Poĺıgonos Regulares) Um mosaico ou pavimentação do plano

por poĺıgonos regulares é uma decomposição do plano em uma união de poĺıgonos regulares

sem que haja lacunas ou superposições. Mais precisamente:

(a) A interseção de dois poĺıgonos, quando diferente do vazio, deve ser um lado ou um

vértice comum (a figura (2) ilustra uma situação onde isto não acontece).

(b) A distribuição de poĺıgonos regulares ao redor de cada vértice é sempre a mesma (a

figura (3) ilustra uma situação onde isto não acontece).

O objetivo deste exerćıcio é investigar, com o C.a.R., quantos e quais são os mosaicos do

plano que obedecem estas duas condições! Para isto, precisamos de um mecanismo eficiente

para desenhar poĺıgonos regulares dado um de seus lados! Macros que fazem isto estão

dispońıveis no seguinte endereço (escolha a opção “MACROS” no menu principal):
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Figura 2: A interseção de dois poĺıgonos não é um lado e nem um vértice comum.

A B

Figura 3: A distribuição de poĺıgonos regulares ao redor do vértice A é diferente da distri-
buição de poĺıgonos regulares ao redor do vértice B.
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http://www.professores.uff.br/hjbortol/car/.

Baixe os arquivos “poligonos-regulares.mcr” ou “poligonos-regulares-preenchidos.mcr” (este

último com macros que desenham poĺıgonos regulares preenchidos com a cor padrão) em seu

computador e, em seguida, carregue as macros armazenadas nestes arquivos com o C.a.R.

(veja o tutorial 16, caso não se lembre como fazer isto).

(a) Para começar, procure pelos mosaicos que usam apenas um tipo de poĺıgono regular

(só triângulos, só quadrados, etc). Quantos e quais são?

(b) Depois, tente os casos com vários tipos de poĺıgonos regulares. Quantos e quais são?

Dica: a soma dos ângulos ao redor de um vértice deve somar 360◦!

Caso você encontre dificuldades ou caso queira conferir a sua resposta, leia o artigo “Mo-

saicos do Plano” de Sérgio Alves e Mário Dalcin, publicado no número 40 da Revista do

Professor de Matemática e dispońıvel na seção “BIBLIOTECA” da página WEB:

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

Implemente no C.a.R. a construção de um ladrilhamento do plano com pelo menos dois

tipos diferentes de poĺıgonos regulares. Use cores para distinguir cada tipo de poĺıgono!

Salve o documento com o nome ladrilhamento.zir e envie o arquivo para o seguinte e-mail:

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com

(note o ponto . entre as palavras). Use “AE-09: Ladrilhamento” como assunto (subject)

deste e-mail. Só serão aceitos os e-mails enviados até o dia 16/09/2009. Atenção: sua

construção deve mostrar a cissóide como um objeto permanente!
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