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Esta atividade foi elaborada com a intenção de que ocorresse uma 

familiarização com o software GeoGebra. Também tem como objetivo explorar 

as propriedades do Teorema de Tales. Deve ser apresentada aos estudantes 

por método de acompanhamento tópico a tópico, ou seja, o professor deve 

acompanhar a consecução das atividades e orientar em caso de dúvidas e/ou 

dificuldades. As orientações ocorrerem em função do caráter de aproximação 

da atividade com o tema matemático e com o software utilizado. Nesta 

atividade, pelo fato de o roteiro ser extenso, deve o professor conferir passo a 

passo as construções realizadas, de maneira que, quando o tópico não for bem 

compreendido, um esclarecimento deve ser prestado. 

Atividade 1 

1. Disponha dois pontos na janela geométrica do Geogebra, de maneira que 

ambos estejam próximos. Utilize o ícone Novo Ponto. 

2. Clique com o botão direito sobre o ponto A, neste instante abrirá um quadro 

com algumas opções. Clique sobre o ícone renomear e chame o ponto de W. Proceda 

da mesma maneira para o ponto B e chame-o de Y. 

3. Trace dois segmentos de reta partindo de cada um dos pontos W e Y, de 

maneira que os segmentos não se interceptem em nenhum ponto diferente de W e Y. 

4. No segmento a crie dois pontos. 

5. Obtenha o segmento e definido pelos pontos das extremidades dos 

segmentos a, b. Ou seja, segmento AB. 

6. Trace uma reta paralela ao segmento e passando pelo ponto E. Proceda da 

mesma maneira com o ponto F. 

7. Com a ferramenta intersecção de dois objetos, encontre o ponto de 

interseção entre a reta f e o segmento b, depois proceda da mesma maneira para a 

reta g. 

8. Trace um segmento definido pelos pontos E, G, e outro pelos pontos F, H. 

9. Com o comando Exibir/ esconder objetos ativado clique nas retas f e g. 

10. No segmento c crie dois pontos. 

11. Obtenha o segmento j definido pelos pontos das extremidades dos 

segmentos c, d. Ou seja, segmento CD. 

12. Trace uma reta paralela ao segmento j passando pelo ponto J. Proceda da 

mesma maneira com o ponto I. 

13. Com a ferramenta intersecção de dois objetos, encontre o ponto entre a 

reta k e o segmento d, depois proceda da mesma maneira para  a reta l. 

14. Trace um segmento definido pelos pontos J, K, e outro pelos pontos I, L. 

15. Com o comando Exibir/ esconder objetos ativado clique nas retas k e l. 



16. Trace segmentos unindo as extremidades dos segmentos a, c, e b, d. 

17. Faça o mesmo com os pontos intermediários dos segmentos a, c e b, d. 

18. Esconda os rótulos dos segmentos. 

19. Trace segmentos ligando os pontos dos segmentos a, b, c, d. 

Seguindo todas as questões até aqui mencionadas, deve-se obter a seguinte 

figura: 

 

Figura 1 – Construção esperada para a Atividade 1 

 

Agora, com a figura obtida, se farão as seguintes experimentações para a 

observação dos pontos intermediários dos segmentos: 

a) Mova o ponto C até coincidir com o ponto D. O que você observa? 

b) Mova o ponto A até o ponto B. O que você observa? 

c) Mova o ponto A até o ponto C. O que você observa? 

d) Mova o ponto F até o ponto W. O que você observa em relação aos 

segmentos FH, FI e HL? 

e) Com isso podemos determinar que alguns segmentos fossem paralelos e 

outros não? 

f) Verifique se são válidas as seguintes proporções, para facilitar as 

observações anote as letras que representam cada razão que aparecem na janela 

algébrica: 
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Observação: Utilize a entrada na barra inferior e utilize os resultados numéricos 

da janela algébrica 

 

Atividade 2 

As tarefas desta atividade foram elaboradas com o objetivo de explorar 

as propriedades do teorema de Tales, usando os mesmos pressupostos e 

instruções da atividade anterior. 

Atividade A 

1. Construa um triângulo qualquer. 

2. Coloque um ponto D sobre um dos segmentos do triângulo. 

3. Trace uma reta paralela a base de modo que intercepte o ponto D. 

4. Insira o ponto de intersecção entre a reta e o triângulo diferente de D e 

nomeie de E. 

5. Meça as distâncias entre os vértices do triângulo e os pontos D e E. 

6. Movimente o ponto D, o que você observa? 

7. Divida os valores das distâncias dos mesmos segmentos. Eles são 

proporcionais? Por quê? 

8. Se inserir mais um ponto F no mesmo segmento do ponto D e uma reta 

paralela a base passando pelo ponto F. Quais proporções podem-se estabelecer em 

relação às distâncias entre os pontos? 

 

Atividade B 

1. Traçar duas retas AB e AC concorrentes em A.  

2. Criar o segmento BC.   

3. Construir um ponto D sobre AB e por ele traçar uma paralela a BC.  

4. Nomear o ponto de intersecção da reta obtida com AC de E.  

5. Criar os segmentos AD, AE, BD, AB, AC, EC. 

6. Quantos triângulos você observa na figura? Esses triângulos são 

semelhantes?  

7. Complete as tabelas abaixo, de acordo com o que se pede:  



Dica: Procure identificar os lados dos triângulos, bem como suas medidas, de 

forma que os lados correspondentes fiquem associados nas colunas. A seguir calcule a 

razão entre a medida dos segmentos correspondentes. 

 

a) Desloque o ponto D de modo que esse ponto esteja à esquerda do ponto A. 

 Lados Lados Lados 

Triângulo ABC  
 

  

Triângulo ADE    

Razão    

Tabela 1: Razão entre as medidas dos lados dos triângulos – ponto à esquerda. 

b) Desloque o ponto D de modo que esse ponto esteja entre os pontos A e B. 

 Lados Lados Lados 

Triângulo ABC  
 

  

Triângulo ADE    

Razão    

Tabela 2: Razão entre as medidas dos lados dos triângulos – ponto no centro. 

 

c) Desloque o ponto D de modo que esse ponto esteja à direita do ponto B. 

 Lados Lados Lados 

Triângulo ABC  
 

  

Triângulo ADE    

Razão    

Tabela 3: Razão entre as medidas dos lados dos triângulos – ponto à direita. 

8. Para cada quadro: 

a) O que você pode concluir quanto à razão? 

b) Lembrando que proporção é a relação entre razões, escreva as proporções 

possíveis com esses segmentos.  

c) Comparando os três quadros, que relação você observa? 


