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Lista 6

ATIVIDADE 1

Como o C.a.R., o GeoGebra também está escrito em Java. Assim, antes de proceder com

a instalação, certifique-se que você tem o JRE (Java Runtime Environment) instalado. Se

você já o instalou na época do C.a.R., não é preciso fazê-lo novamente. O GeoGebra está

dispońıvel (gratuitamente) no seguinte endereço:

http://www.geogebra.org/download/install.htm.

Clique no item “Download (11.6M)” na linha Windows. Salve o arquivo em seu disco ŕıgido

e, então, execute-o para iniciar a instalação.

ATIVIDADE 2

Estude os tutoriais de 1 a 5 dispońıveis no seguinte endereço (escolha a opção “TUTORIAL”

no menu principal):

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

Neles, você aprenderá noções básicas da interface do programa e verá como construir gráficos

de funções, como modificar a aparência dos gráficos (nome, cor, etc) e como mudar as escalas

dos eixos coordenados da janela de visualização. Tente reproduzir no GeoGebra o que é

apresentado em cada tutorial.

ATIVIDADE 3

Use o GeoGebra para fazer o gráfico das funções f(x) = cos(x) e g(x) = sen(x) em um

mesmo sistema de eixos coordenados, com as seguintes caracteŕısticas:

(1) O gráfico de f deve estar em cor azul e o gráfico de g em cor vermelha.

(2) Os dois gráficos devem ser desenhados com espessura 3.
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(3) A janela de visualização deve ser a seguinte: −4 π ≤ x ≤ +4 π e −1.2 ≤ y ≤ +1.2.

(4) Use o seguinte rótulo para o eixo x: abscissas.

(5) Use o seguinte rótulo para o eixo y: ordenadas.

(6) As marcas do eixo x devem ser desenhadas em intervalos de tamanho π.

Salve o desenho no formato PNG e envie-o para o seguinte e-mail:

novas.tecnologias.no.ensino@gmail.com.

(note o ponto . entre as palavras). Só serão aceitos e-mails enviados até o dia 07/10/2009.

Não esqueça de usar “AE-11: gráficos das funções cosseno e seno” como assunto (subject)

deste e-mail e incluir o seu nome.
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