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Parte I
Utiliza o sketch: C1, construído, para tentares responder às questões:
1. Verifica que a recta BF é perpendicular ao raio BO
Selecciona

2. Completa:

os pontos F, B e O (por esta ordem)



Measure, Angle

* O ângulo COB é um ângulo ________________
* O ângulo CAB é um ângulo ________________

3. Utiliza a ferramenta
circunferência.

para movimentar o ponto C (ou o ponto B) sobre a

Regista, na tabela, alguns dos resultados observados:
Amplitude do ângulo ao

Amplitude do ângulo inscrito

centro

Amplitude do arco
correspondente

A. Quando aumenta a amplitude do COB, a amplitude do arco BDC_______________.
B. A amplitude do ângulo ao centro é __________ à amplitude do arco correspondente.
C. A amplitude do ângulo ao centro é _____________ da amplitude do ângulo inscrito.
D. A amplitude do arco BDC é ___________ da amplitude do ângulo BAC.
Conclusões

A amplitude de um ângulo___________ numa circunferência é ____________ da
amplitude do ângulo ____________ que intersecta no mesmo __________.

A amplitude de um ângulo___________ numa circunferência é igual a ___________ da
amplitude do _________ que ela contém.

Parte II
Utiliza o sketch: C2, construído para tentares responder às questões
4. Completa:
* Os ângulos ABC; ADC; AEC e AFC são ângulos _______________na circunferência.
* Os ângulos ABC; ADC; AEC e AFC têm um __________ comum. É _____ .

5. Compara as amplitudes dos ângulos assinalados. O que concluis?
________________________________________________________________________

6. Utiliza a ferramenta

para movimentar o ponto C (ou o ponto B) sobre a

circunferência.
Compara, novamente, as amplitudes dos ângulos assinalados. O que concluis?
________________________________________________________________________

Ângulos ___________ numa circunferência, que intersectam o mesmo__________ são
geometricamente _____________.

Parte III
Utiliza o sketch: C3, construído para tentares responder às questões
7. Completa:
* [AB] é o __________________ da circunferência
* O ângulo ACB é um ângulo _________________ na circunferência, e
o arco correspondente é ______.

8. Utiliza a ferramenta

para movimentar o ponto C sobre a semi-circunferência.

Qual será a amplitude do ângulo ACB? _____________

Regista alguns dos valores observados:
Amplitude do arco AB

Amplitude do ângulo
inscrito ACB

Qualquer ângulo ____________ numa _________________ é um ângulo ____________ .
(tem amplitude ____º )

