
 

Conhecendo o GeoGebra 
Passos Iniciais 

Capítulo 1: Conhecendo o GeoGebra 

 

A figura a seguir apresenta a tela do GeoGebra 3.2. 

 

 

Um dos diferenciais deste programa em relação aos outros softwares de 

Geometria Dinâmica é o fato de se poder acessar as funções, tanto via botões na 

Barra de Ferramenta, quanto pelo Campo de Entrada. Além disso, pode-se alterar 

as propriedades dos objetos construídos via Janela de Álgebra e também através 

de algumas ferramentas do Botão Direito do Mouse. A seguir, falaremos sobre a 

Barra de Ferramentas, Campo de Entrada, Janela de Álgebra e Botão Direito do 

Mouse. 

A barra de ferramentas do GeoGebra 

A barra de ferramentas do GeoGebra está dividida em 11 Janelas como a 

que se apresenta a seguir. 

 

Barra de 

Menu 

 

Me 

Barra de 

Ferramentas 

Janela de 

Álgebra 

Campo de Entrada 

Janela de 

Visualização 
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Cada Janela possui várias ferramentas. Para poder visualizar essas ferra-

mentas, basta clicar na parte inferior do ícone. Fazendo isto, o programa abrirá as 

opções referentes a esta janela. Veja um exemplo na figura seguinte. 

 

Note que cada ícone tem um desenho e um nome para ajudá-lo a lembrar 

o que a ferramenta faz. A seguir, falaremos dos principais ícones da Barra de Fer-

ramentas. 

 

Funções da Barra de Ferramentas 

Como foi dito anteriormente, clicando-se na parte inferior de cada Janela 

do menu, o GeoGebra abre mais possibilidades de ferramentas. Nesta seção, fala-

remos das ferramentas mais importantes de cada Janela. 

Menu da Janela 1 

 

 

MOVER  

Com esta ferramenta pode-se selecionar, mover e manipular objetos. É 

uma das ferramentas mais usadas no programa. Também pode-se sele-

cioná-la, apertando o “ESC” do teclado. 

 

GIRAR EM TORNO DE UM PONTO 

Com esta ferramenta pode-se girar objetos em torno de um ponto. 
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GRAVAR PARA A PLANILHA DE CÁLCULO 

Após selecionar diversos objetos na Janela de Visualização, é possível 

transportar as informações para a planilha de cálculo (semelhante ao 

Excel, Calc, Gnumeric e outras). 

 

Menu da Janela 2 

 

 

NOVO PONTO  

Cria um ponto em um espaço livre, em um objeto ou em uma interse-

ção. No GeoGebra a rotulação é automática, ou seja, ao criar um ponto, 

automaticamente ele recebe um nome ou rótulo1. Essa nomeação se dá 

usando as letras maiúsculas do nosso alfabeto (A,B,C...). Posteriormen-

te, quando estivermos falando sobre o “CAMPO DE ENTRADA”, você 

perceberá que existe outra forma de se criar pontos. 

 

 

INTERSEÇÃO DE DOIS OBJETOS 

Com esta opção pode-se explicitar os pontos de interseção entre dois 

objetos. Para utilizar esta ferramenta, você poderá apontar o cursor 

diretamente sobre a intersecção dos objetos ou clicar sucessivamente 

sobre cada um dos dois objetos aos quais se deseja mostrar o ponto de 

interseção.  

 

 

PONTO MÉDIO OU CENTRO  

Esta ferramenta cria o ponto médio entre dois pontos. Além disso, cria 

o centro de uma circunferência ou cônica (elipse e hipérbole). Para se 

criar o ponto médio de um segmento pode-se clicar diretamente sobre 

a linha do segmento ou sobre os extremos dele. 

 

 

 
                                                           
1 É necessário que a Janela de Álgebra esteja ativada.  
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Menu da Janela 3 

 

 

RETA DEFINIDA POR DOIS PONTOS 

Ativando esta ferramenta, pode-se criar uma reta que passa por dois 

pontos. Se os pontos já estiverem na área gráfica, basta clicar sobre 

eles seguidamente. Se os pontos não estiverem na área gráfica, basta 

criá-los com a ferramenta em questão ativada. 

 

 

SEGMENTO DEFINIDO POR DOIS PONTOS  

Esta ferramenta cria o segmento de reta que une dois pontos. Se os 

pontos já estiverem na área gráfica, basta clicar sobre eles seguida-

mente. Se os pontos não estiverem na área gráfica, basta criá-los com 

a ferramenta em questão ativada. 

 

SEGMENTO COM COMPRIMENTO FIXO 

Esta ferramenta cria o segmento de reta com comprimento definido. 

Para utilizá-la, basta clicar na tela, criando o extremo inicial. Após isso, 

aparecerá uma caixa na tela, solicitando a medida do comprimento. 

Digite-a e aperte o ENTER ou clique sobre o botão OK. 

 

 

SEMIRRETA DEFINIDA POR DOIS PONTOS  

Esta ferramenta cria uma semirreta a partir de dois pontos. Se os pon-

tos já estiverem na área gráfica, basta clicar sobre eles seguidamente. 

Se os pontos não estiverem na área gráfica, basta criá-los com a fer-

ramenta em questão ativada.  

 

 

VETOR DEFINIDO POR DOIS PONTOS  

Esta ferramenta cria um vetor a partir de dois pontos. Os pontos po-

dem já estar na área gráfica. Nesse caso, basta clicar nos pontos se-

guidamente. Se os pontos não estiverem na área gráfica, basta criá-los 

com a ferramenta ativada. 
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VETOR A PARTIR DE UM PONTO  

Esta ferramenta cria um vetor paralelo a outro vetor. Para isso, deve-

se clicar num vetor e depois num ponto. 

 

Menu da Janela 4 

 

 

RETA PERPENDICULAR 

Com esta ferramenta, pode-se construir uma reta perpendicular a 

uma reta, semirreta, segmento, vetor, eixo ou lado de um polígono. 

Assim, para se criar uma perpendicular, você deverá clicar sobre um 

ponto e sobre uma direção (naturalmente representada por qualquer 

semirreta, segmento, vetor, eixo ou lado de um polígono). 

 

 

RETA PARALELA  

Com esta ferramenta, pode-se construir uma reta paralela a uma reta, 

semirreta, segmento, vetor, eixo ou lado de um polígono. Assim, para 

criar uma paralela você deverá clicar sobre um ponto e sobre uma 

direção (naturalmente representada por qualquer semirreta, segmen-

to, vetor, eixo ou lado de um polígono). 

 

 

MEDIATRIZ 

Esta ferramenta constrói a reta perpendicular que passa pelo ponto 

médio de um segmento. Caso os pontos ou o segmento já estejam na 

área gráfica, pode-se criar a mediatriz, clicando sobre o segmento ou 

sobre os dois pontos que o determina. Se os pontos não estiverem na 

área gráfica, basta criá-los com a ferramenta ativada. 

 

 

BISSETRIZ  

Com esta ferramenta, pode-se construir a bissetriz de um ângulo. Para 

isto, deve-se clicar nos três pontos que determinam o ângulo. O 2º 

ponto clicado é o vértice do ângulo. Dessa forma, o programa constru-

irá a bissetriz do menor ângulo definido pelos 3 pontos. Pode-se tam-

bém construir a bissetriz, clicando sobre os lados do ângulo. Nesse 
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caso, o GeoGebra construirá as bissetrizes dos dois ângulos determi-

nados por esses lados. 

 

TANGENTES 

Com esta ferramenta, pode-se construir as retas tangentes a uma 

circunferência, cônica ou função, a partir de um ponto.   Para isso, 

deve-se clicar em um ponto e depois na circunferência, cônica ou 

gráfico de uma função. 

 

RETA POLAR OU DIAMETRAL  

Com esta ferramenta, pode-se construir a reta diametral relativa a 

uma circunferência ou qualquer uma das curvas cônicas. 

 

RETA DE REGRESSÃO LINEAR  

Com esta ferramenta, pode-se encontrar a reta que melhor se ajusta a 

um conjunto de pontos. 

 

 

LUGAR GEOMÉTRICO 

Esta ferramenta constrói automaticamente o lugar geométrico descri-

to pelo movimento de um objeto (ponto, reta, etc) ao longo de uma 

trajetória. 

Menu da Janela 5 

 

 

POLÍGONO 

Com esta ferramenta, pode-se construir um polígono de N lados. Ao 

usar esta ferramenta, deve-se lembrar de que o polígono se fecha 

com o último clique no primeiro ponto criado. 

 

 

POLÍGONO REGULAR 

Com esta ferramenta, pode-se construir um polígono regular a partir 

de um lado e a quantidade de vértices (ou lados) que deverá ser digi-

tado na caixa que aparecerá. 
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Menu da Janela 6 

 

 

CÍRCULO DEFINIDO PELO CENTRO E UM DOS SEUS PONTOS 

Esta ferramenta constrói um círculo a partir de 2 pontos. Em várias 

situações do livro será solicitada a construção de uma circunferência 

com centro em algum ponto passando por outro ponto. 

Exemplo: Selecione a opção CÍRCULO DEFINIDO PELO CENTRO E UM 

DE SEUS PONTOS (Janela 6). A seguir, trace uma circunferência com 

centro em A, passando por B. Para fazer isso, você deverá apontar o 

cursor para o ponto A, clicar, direcionar o cursor até o ponto B e cli-

car. Um erro bastante comum é clicar no ponto A, arrastar o cursor de 

forma que a circunferência “passe” por B e clicar. Dessa forma, a cir-

cunferência não estará "amarrada" ao ponto B. 

 

 

CÍRCULO DADOS CENTRO E RAIO 

Esta ferramenta constrói um círculo a partir do centro e com compri-

mento do raio definido. Para utilizá-la, basta clicar na tela (ou em um 

ponto), criando o centro. Após isso, aparecerá uma caixa na tela, soli-

citando a medida do comprimento do raio. Digite-a e aperte ENTER ou 

clique em OK. 

 

COMPASSO  

Esta ferramenta permite fazer transporte de medidas, ou seja, faz a 

função de um compasso. Para usar esta ferramenta, basta clicar em 

dois pontos (que fará o equivalente a abrir o compasso) e depois em 

um terceiro ponto para onde se quer transportar a medida. 

 

 

CÍRCULO DEFINIDO POR TRÊS PONTOS  

Esta ferramenta constrói um círculo a partir de três pontos. Para utili-

zá-la, basta clicar nos 3 pontos que podem estar ou não  na área gráfi-

ca. Se os pontos não estiverem na área gráfica, basta criá-los com a 

ferramenta ativada.  
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SEMICÍRCULO DEFINIDO POR DOIS PONTOS 

Esta ferramenta constrói um semicírculo a partir de dois pontos. Para 

utilizá-la, basta clicar nos 2 pontos que podem já estar na área gráfica. 

Se os pontos não estiverem na área gráfica, basta criá-los com a fer-

ramenta ativada. O semicírculo será traçado no sentido horário. 

 

 

ARCO CIRCULAR DADOS O CENTRO E DOIS PONTOS  

Esta ferramenta constrói um arco circular a partir do centro e dois 

pontos. Para utilizá-la, é preciso clicar primeiro sobre o centro. Se o 

sentido dos cliques for anti-horário o GeoGebra construirá o menor 

arco definido pelos 3 pontos. Se for horário, será construído o maior 

arco. 

 

 

ARCO CIRCUNCIRCULAR DADOS TRÊS PONTOS 

Esta ferramenta constrói um arco a partir de três pontos. Para utilizá-

la, basta clicar nos 3 pontos que podem já estar na área gráfica. Se os 

pontos não estiverem na área gráfica, basta criá-los com a ferramenta 

ativada.  

 

 

SETOR CIRCULAR DADOS O CENTRO E DOIS PONTOS 

Esta ferramenta constrói um setor circular a partir do centro e dois 

pontos. Para utilizá-la, é preciso que o primeiro clique seja dado sobre 

o centro. Se o sentido dos cliques for anti-horário, o GeoGebra cons-

truirá o menor setor definido pelos 3 pontos. Se for horário, será 

construído o maior setor. 

 

 

SETOR CIRCUNCIRCULAR DADOS TRÊS PONTOS 

Esta ferramenta constrói um setor a partir de três pontos da circunfe-

rência. Para utilizá-la, basta clicar nos 3 pontos que podem já estar na 

área gráfica. Se os pontos não estiverem na área gráfica, basta criá-los 

com a ferramenta ativada.  
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Menu da Janela 7 

 

ELIPSE 

Esta ferramenta constrói uma elipse usando três pontos: dois focos e 

um terceiro ponto na curva. 

 

HIPÉRBOLE 

Esta ferramenta constrói uma hipérbole usando três pontos: dois fo-

cos e um terceiro ponto na curva 

 

PARÁBOLA 

Esta ferramenta constrói uma parábola usando um ponto e uma reta 

diretriz. 

 

 

CÔNICA DEFINIDA POR CINCO PONTOS 

Esta ferramenta constrói uma cônica (parábola, elípse ou hipérbole) a 

partir de cinco pontos. Para utilizá-la, basta clicar nos 5 pontos que 

podem estar na área gráfica. Se os pontos não estiverem na área grá-

fica, basta criá-los com a ferramenta ativada. 

Menu da Janela 8 

 

 

ÂNGULO 

Com esta ferramenta, é possível marcar e medir um ângulo definido 

por três pontos, onde o segundo ponto clicado é o vértice dele. Você 

pode também fazer isso, clicando sobre os lados do ângulo. Se o sen-

tido dos cliques for anti-horário, o GeoGebra marcará o maior ângulo 

definido pelos 3 pontos. Se for horário, será construído o menor ângu-

lo. 

 

 

ÂNGULO COM AMPLITUDE FIXA 

Com esta ferramenta, a partir de dois pontos, pode-se construir um 

ângulo com amplitude fixa. Para isso, deve-se clicar nos dois pontos 

iniciais. O programa abrirá uma janela perguntando a medida e o sen-
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tido (horário ou anti-horário) do ângulo que se deseja criar. Na reali-

dade o que essa função faz é rotacionar o primeiro ponto clicado ao 

redor do segundo por um ângulo definido. 

 

 

DISTÂNCIA, COMPRIMENTO OU PERÍMETRO 

Esta ferramenta mostra na Janela de Visualização o comprimento de 

um segmento ou distância entre 2 pontos. Também mostra o períme-

tro de um polígono, círculo (ou cônicas).  E, para isso, basta clicar no 

segmento, polígono ou círculo. 

 

 

ÁREA 

Esta ferramenta mostra a área da região limitada por uma poligonal, 

circunferência ou elipse. 

 

 

INCLINAÇÃO 

Esta ferramenta mostra a inclinação de uma reta. Se a reta foi cons-

truída a partir de dois pontos, o comando exibirá um triângulo retân-

gulo com hipotenusa sobre a reta e com vértice em um dos pontos. Se 

a reta foi obtida de uma equação, colocará esse triângulo com vértice 

na interseção com o EixoX ou com o EixoY. 

Menu da Janela 9 

 

 

REFLEXÃO COM RELAÇÃO A UMA RETA 

Esta ferramenta constrói o reflexo (simetria axial) de um objeto (pon-

to, círculo, reta, polígono, etc) em relação a uma reta. 

 

 

REFLEXÃO COM RELAÇÃO A UM PONTO 

Esta ferramenta constrói o reflexo (simetria central) de um objeto 

(ponto, círculo, reta, polígono, etc) em relação a um ponto. 

 

INVERSÃO 

Esta ferramenta constrói o reflexo de um ponto sobre uma circunfe-

rência, ou seja, considere uma circunferência com centro em    então 
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a reflexão de um ponto P é um ponto Q que está na semirreta    e 

onde      
 

     
   

 

 

GIRAR EM TORNO DE UM PONTO POR UM ÂNGULO  

Esta ferramenta constrói o reflexo (simetria rotacional) de um objeto 

(ponto, círculo, reta, polígono, etc) ao redor de um ponto, por um 

ângulo determinado. 

 

 

TRANSLADAR OBJETO POR UM VETOR  

Esta ferramenta constrói o reflexo (simetria translacional) de um obje-

to (ponto, círculo, reta, polígono, etc) a partir de um vetor. 

 

AMPLIAR OU REDUZIR OBJETOS DADOS CENTRO E FATOR DE 

HOMOTETIA  

Esta ferramenta constrói o homotético de um objeto (ponto, círculo, 

reta, polígono, etc), a partir de um ponto e um fator (número que é a 

razão de semelhança). 

Menu da Janela 10 

 

SELETOR 

Um seletor é um pequeno segmento com um ponto que se movimen-

ta sobre ele. Com esta ferramenta é possível modificar, de forma di-

nâmica, o valor de algum parâmetro. O uso de seletores neste livro 

será feito, principalmente, no estudo de funções. 

 

CAIXA PARA EXIBIR/ESCONDER OBJETOS 

Esta ferramenta permite que você escolha quais são os objetos que 

quer mostrar, quando ela está ativada. Desmarcando-a, os objetos a 

ela vinculados desaparecem da Janela de Visualização. 

 

INSERIR TEXTO 

Com esta ferramenta, pode-se inserir qualquer texto na área gráfica. 
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Tem-se toda a simbologia do LaTeX a sua disposição. Caso não conhe-

ça LaTeX poderá usar textos simples. 

 

INCLUIR IMAGEM 

Com esta ferramenta, pode-se inserir figuras na área gráfica. Ao  sele-

cionar esta ferramenta e ao clicar na área gráfica, abrirá um caixa 

onde você poderá procurar a figura que deseja inserir na tela. Essa 

figura tem que estar no formato jpg, gif, png e tif. 

 

RELAÇÃO ENTRE DOIS OBJETOS  

Esta ferramenta identifica algumas relações entre dois objetos: se um 

objeto pertence a outro, se são paralelos, se são iguais etc. 

Menu da Janela 11 

 

DESLOCAR EIXOS 

Com esta ferramenta, pode-se mover o sistema de eixos, bem como 

todos os objetos nele contidos. É ideal para se fazer ajuste com rela-

ção à posição dos objetos exibidos na janela de visualização. 

 

AMPLIAR  

Com esta ferramenta, pode-se ampliar as figuras que estão na área 

gráfica, como se estivesse aumentando o zoom. 

 

REDUZIR  

Com esta ferramenta pode-se reduzir as figuras que estão na área 

gráfica. Como se estivesse diminuindo o zoom. 

 

EXIBIR/ ESCONDER OBJETO  

Com esta ferramenta, pode-se ocultar objetos. Para isso, após sele-

cionar a ferramenta, deve-se clicar sobre o objeto que deseja ocultar. 

Ele ficará destacado. Após isso, selecione outra ferramenta qualquer 

ou aperte o ESC do teclado. O objeto ficará oculto. Pode-se também 
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exibir os objetos que estão ocultos. 

 

EXIBIR/ ESCONDER RÓTULO  

Com esta ferramenta, pode-se ocultar os rótulos dos objetos. Pode-se 

também exibir os rótulos que estão ocultos. 

 

COPIAR ESTILO VISUAL  

Com essa ferramenta, pode-se copiar um estilo visual de um objeto 

para outro: pontilhado, cor, tamanho, etc. 

 

 

APAGAR OBJETO  

Com esta ferramenta, pode-se apagar objetos, tanto na Área Gráfica, 

quanto na Janela de Álgebra. 

Funções do botão direito do mouse 

 Ao clicar com o botão direito do mouse em uma área em branco da Jane-

la de Visualização, aparece uma janela como a mostrada a seguir. As opções são 

as seguintes:  

 Eixo: Exibe ou esconde os eixos coor-

denados. 

 Malha: Exibe ou esconde uma grade 

no sistema de eixos. 

 Zoom: A partir de um percentual fixo, 

aumenta ou diminui o zoom da tela. 

 EixoX: EixoY: Permite mudar a escala 

dos eixos. Vale observar que se ativar 

a ferramenta DESLOCAR EIXOS  

(Janela 11) e clicar sobre um dos eixos e arrastar, também terá o efeito 

de mudança de escala. 

 Exibir todos os objetos: tornam visíveis todos os objetos que estão es-

condidos. 

 Visualização padrão: Retorna o sistema de eixos e a escala à posição ini-

cial.  
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 Propriedades: Permite modificar as propriedades da Janela de Visualiza-

ção como: cor de fundo, cor dos eixos, marcadores, distância entre uma 

marca e outra, unidades etc. 

Ao se clicar com o botão direito do mouse sobre um objeto, aparecerá uma 

janela com diversas opções para o objeto selecionado. Mostramos o que ocorre 

ao clicar em um objeto que está na janela de Visualização. No caso da figura se-

guinte, clicamos com o botão do lado direito do mouse sobre um ponto.  

As opções mais comuns são: 

 Exibir objeto: Esconde ou exibe objetos.  

 Exibir rótulo: O rótulo é o nome do objeto. 

Esta opção permite esconder ou exibir ró-

tulos. 

 Habilitar rastro: Deixa um rastro do objeto 

ao ser movimentado. 

 Copiar para a Linha de Comandos: Escreve 

no CAMPO DE ENTRADA o comando que 

gera aquele objeto. 

 Renomear: Permite dar um novo nome (rótulo) ao objeto. 

 Apagar: Permite apagar um objeto 

 Propriedades: Permite acessar um ambiente de edição de propriedades 

diversas do objeto tais como: cores, espessura, intensidade de preen-

chimento, condição para o objeto aparecer, tipos de coordenadas etc. 

O Campo de Entrada 

O Campo de Entrada fica no rodapé da janela do GeoGebra. Através deste 

campo, é possível operar com o GeoGebra, usando comandos escritos. Pratica-

mente todas as ferramentas da Barra de Ferramentas podem ser acessadas usan-

do comandos escritos 

 

Vale ressaltar que existem comandos acessíveis no CAMPO DE ENTRADA e 

que não estão na Barra de Ferramentas. Como exemplo, sugerimos que digite  no 

CAMPO DE ENTRADA e pressione ENTER. 

 A=(1,3) 
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 B=(3,4) 

 Elipse[A,B,2] 

Observamos que os dois primeiros comandos geram pontos, assim como 

a ferramenta NOVO PONTO (Janela 1). A diferença é que pela referida ferramenta 

o ponto é obtido através de um clique com o mouse e perde em precisão. No 

Campo de Entrada, podemos dizer EXATAMENTE onde o ponto aparecerá. O últi-

mo comando está disponível também através da Barra de Ferramentas,  (Jane-

la 7). Basta clicar sobre este botão e depois sobre os pontos A e B e em um tercei-

ro ponto por onde a elipse passará. 

Operadores diversos 

No GeoGebra, assim como em qualquer software que trabalhe com ma-

temática, os operadores são ativados de forma bem simples. A seguir, encontra-se 

uma tabela com os principais operadores e suas funções. 

 

Operador O que faz? 

+ Operador adição: adiciona o que está à esquerda com o que está 

à direita. 

- Operador Subtração: subtrai o que está à esquerda do que está à 

direita. 

* Operador multiplicação: multiplica o que está à esquerda com o 

que está à direita.  

Obs.: o espaço também é entendido como multiplicação. Assim, escrever 2*x e 

2 x , obtém-se o mesmo resultado. 

/ Operador divisão: divide o que está à esquerda com o que está à 

direita. 

^ Operador potência: o que está à esquerda é considerado base e 

o que está à direita o expoente. Por exemplo: x^2 é o mesmo que 
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  . Alternativamente, pode-se usar as combinações Alt Gr+2 e 

Alt Gr+3 (do teclado) para gerar ² e ³. Escrevendo x² e x³ , o Geo-

Gebra também aceita. 

sqrt(…) Operador raiz quadrada: extrai a raiz quadrada de “...”. 

cbrt(…) Operador raiz cúbica: extrai a raiz cúbica de “...”. 

log(...) Operador logaritmo natural: calcula o logaritmo natural de “...”.  

ln(...) Operador logaritmo natural: assim como o anterior, calcula o 

logaritmo natural de “...”. 

Obs.: os dois símbolos  log( ) e ln( ) são usados para cálculo de logaritmo natu-

ral. 

ld(…) Operador logaritmo binário: calcula o logaritmo binário de “...”, 

ou seja, calcula o logaritmo de “...”, mas na base 2. 

lg(…) Operador logaritmo decimal: calcula o logaritmo decimal de “...”, 

ou seja, calcula o logaritmo de “...”, mas na base 10. 

sin(...) Operador seno: calcula o seno de “…”.  

Obs.: medida em radianos. 

cos(...) Operador cosseno: calcula o cosseno de “…”.  

Obs.: medida em radianos. 

tan(...) Operador tangente: calcula a tangente de “…”. 

Obs.: medida em radianos. 

abs(...) Operador valor absoluto: calcula o valor absoluto de “…”. Lem-

bre-se que                         
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A Janela de Álgebra 

O GeoGebra inicia, geralmente, com a Janela de Álgebra sendo mostrada 

na tela. Caso não esteja, pode-se mostrá-la a partir da Barra de Menu, em EXIBIR 

e marcando a opção JANELA DE ÁLGEBRA. A Janela de Álgebra pode ser posicio-

nada à esquerda na vertical (que é o padrão) ou abaixo na horizontal. Para modifi-

car esta opção, desmarque a opção DIVISÃO HORIZONTAL no menu EXIBIR.  

Uma das funções da Janela de Álgebra é exibir as informações algébricas 

dos objetos que estão na Janela de Visualização. Na figura seguinte, há quatro 

pontos (A,B,C e D) na Janela de Visualização. Na Janela de Álgebra, ficam repre-

sentadas as coordenadas desses pontos. Também há na Janela de Visualização 

dois outros objetos: uma reta (cujo “nome” é a) e uma circunferência (cujo “no-

me” é c). Na Janela de Álgebra, vem representado o nome de cada objeto seguido 

da informação algébrica do mesmo. No caso da reta e da circunferência ele mos-

tra suas equações. 

 

É possível editar as propriedades de qualquer objeto na Janela de Álge-

bra. Para tal, basta clicar com o botão direito do mouse sobre a informação algé-

brica do objeto e escolher a opção “Propriedades”. Além disso, com um duplo 

clique sobre a informação algébrica é também possível fazer essa edição. 

Uma informação importante da Janela de Álgebra é sobre os “Objetos li-

vres” e “objetos dependentes”. Em curtas palavras, objetos livres são aqueles que 

você pode movimentar sem que eles dependam de outros objetos. Objetos de-

pendentes são objetos que foram feitos a partir de outros objetos. Em geral, eles 

foram feitos a partir dos Objetos Livres. Existem também os objetos “quase” li-

vres. Esses são livres para se moverem sobre outro objeto. Eles ficam identifica-
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dos na Janela de Álgebra na cor azul claro. A cor azul escuro é reservada para ob-

jetos totalmente livres e a cor preta para objetos dependentes. 

Exibindo e ocultando a Janela de Álgebra: o que muda? 

Para ocultar a janela de álgebra (ou exibir) há três formas: 

1. Usando uma combinação de teclas: Ctrl+Shift+A 

2. No Menu Principal, clicar em EXIBIR e depois selecionar a opção 

Janela de Álgebra (veja figura a seguir) 

3. Pode-se ocultar a janela de álgebra clicando no  na parte 

superior à direita da Janela de Álgebra. 

 

Quando a Janela de Álgebra está visível, todos os objetos construídos na 

Janela de Visualização são automaticamente nomeados; se a Janela de Álgebra 

não estiver visível, os objetos não são nomeados automaticamente. Veja a seguir 

duas figuras. Na da esquerda, o objeto foi criado com a Janela de Álgebra ativa e 

da direita com ela inativa. 

 

 

Observe que, com a Janela de Álgebra ativada, veem-se todas as informa-

ções algébricas dos objetos que estão na Janela de Visualização. 

 Cabe ressaltar que, no decorrer do livro, será considerado que a Janela de 

Álgebra estará ativada, salvo instrução contrária.  


