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USO DO SOFTWARE GEOGEBRA EM CONSTRUÇÕES GEOMÉTRICAS 

1) Download e instalação do Geogebra. 

Descarregar a última versão do software  GeoGebra, procedendo da seguinte forma: 

a) Aceder ao site: http://www.geogebra.org/cms/pt_PT 

b) Clicar em: Download. 

c) Selecionar Webstart no menu seguinte e de seguida a opção guardar. 

d) Abrir o arquivo GeoGebra, com um clique duplo para instalar o software. 

e) No final, confirmar a instalação, verificando a existência de um ícone no ambiente de 

trabalho, criado como atalho. 

 

2) Para iniciar a atividade proposta, siga as orientações: 

a) Abrir o programa (duplo clique no ícone do ambiente de trabalho).  
 

 
 

b) Entrar no menu “Vista” e desmarcar a opção eixo para ocultar o referencial cartesiano. 

c) Construir uma reta horizontal, utilizando a ferramenta   e clicar em “reta (dois 

pontos)”; 

d) Ocultar os pontos A e B que surgirão com a reta. Clicar sobre o ponto A, com o botão 

direito do rato e desmarcar a opção “mostrar objeto”. 

e) Repetir o procedimento para o ponto B; 
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f) Clicar sobre a reta com o botão direito do rato, em seguida, ir para a opção 

“Renomear”, digitar a letra d e clicar em Aplicar; 

g) Marcar um ponto D sobre a reta d, utilizando a ferramenta  “Novo ponto”; 

h) Marcar um ponto F fora da reta; 

 
 

i) Construir um segmento de reta DF, utilizando a ferramenta  “Segmento de reta 

(dois pontos)”, em seguida, clicar sobre os pontos D e F;  

j) Construir a mediatriz m do segmento DF, utilizando a ferramenta , selecionando a 

opção “mediatriz”, e clicar sobre o segmento DF; 

k) Construir a perpendicular s à reta d, passando pelo ponto D, usando a ferramenta , 

selecionar a opção “reta perpendicular” e clicar sobre a reta d e sobre o ponto D. 

l) Marcar o ponto P de intersecção de m com s, utilizando a ferramenta , 

selecionando a opção “intersecção de dois objectos” e em seguida clicar sobre as retas s 

e m.  

m) Selecionar a mediatriz m, clicando sobre ela com o botão direito do rato, escolher a 

opção “Ativar traço”.  

n) Em seguida, clicar sobre o ponto D, com o botao direito do rato e escolher a opção 

“Animar”. 

3) O que Concluis? 

Nota: Para desfazer os rastros da mediatriz  m,  clicar  no  menu  Editar e selecionar a opção 

desfazer, e começar a dinâmica novamente. 


