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Atividade: jogo da classificação dos quadriláteros


Nome: ________________________________________________________________ Turma: ______
Professor(a): ________________________________________________________________________

Para cada desafio, anote abaixo as coordenadas dos vértices de cada quadrilátero correspondente.

Vértice A
Vértice B
Vértice C
Vértice D
Desafio   1:




Desafio   2:
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Desafio 14:




Desafio 15:




Desafio 16:




Desafio 17:




Desafio 18:




Desafio 19:






Qual foi a sua pontuação final? _________________________________________________________

Você teve dificuldade em resolver algum desafio? Quais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Existe algum desafio que você não conseguiu resolver? Quais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________

Os eixos coordenados o ajudaram a montar algum quadrilátero? Quais?
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
Atividade: explorando quadriláteros


EXERCÍCIO 1


Diga se cada uma das sentenças abaixo é verdadeira ou falsa. Caso ela seja falsa, dê explicitamente as coordenadas dos vértices do quadrilátero que é um contraexemplo. Caso ela seja verdadeira, dê uma justificativa.

[01] Se um quadrilátero tem os quatro lados com o mesmo comprimento, então este quadrilátero é um quadrado. 

[02] Se as diagonais de um quadrilátero são perpendiculares, então este quadrilátero é um quadrado. 

[03] Se as diagonais de um quadrilátero convexo são perpendiculares, então este quadrilátero é uma pipa. 

[04] Se as diagonais de um quadrilátero convexo são perpendiculares, então este quadrilátero é um losango. 

[05] Todo quadrilátero convexo ortodiagonal também é um quadrilátero circunscritível. 

[06] Toda pipa é um quadrilátero circunscritível. 

[07] Todo quadrado é um retângulo. 

[08] Todo losango é um quadrado. 

[09] Todo retângulo é paralelogramo. 

[10] Todo losango é um retângulo. 

[11] Todo quadrado é um trapézio retângulo isósceles. 

[12] Todo trapézio retângulo isósceles é um quadrado. 

[13] Todo trapézio retângulo isósceles é um retângulo. 

[14] Todo retângulo é inscritível. 

[15] O único trapézio inscritível é o retângulo. 

[16] O único trapézio retângulo inscritível é o retângulo. 

[17] Toda pipa é um quadrilátero ortodiagonal.

[18] Todo trapézio isósceles é inscritível.


EXERCÍCIO 2

Com a malha quadrangular (que forma um reticulado de quadrados), as coordenadas dos pontos A, B, C e D são sempre números inteiros. Com a malha isométrica, as ordenadas destes pontos são sempre múltiplos inteiros de 1/2 e suas abscissas são sempre múltiplos inteiros de 
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É possível montar um quadrado de vértices A, B, C e D em uma malha isométrica? Em caso afirmativo, dê explicitamente as coordenadas dos vértices que formam um quadrado e, em caso negativo, explique por quê! 



EXERCÍCIO 3

No software,  ative a opção “sem malha” e, movendo os pontos A, B, C e D, tente construir um retângulo. É mais fácil montar um retângulo com malha ou sem malha? Por quê? 




