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Você verá

por aqui...

Objetivos
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P
rezado aluno, seja bem-vindo! É com grande satisfação que estamos de volta 

ao mundo maravilhoso do Desenho Geométrico. Recorde-se que fi nalizamos 

na aula passada o assunto denominado Polígonos. Tratamos de aplicar os 

conhecimentos até então adquiridos a partir da defi nição do conceito de Polígonos, 

dando ênfase na construção de triângulos e quadriláteros. Na presente aula, por 

sua vez, estudaremos a Circunferência e o Círculo, onde abordaremos os conceitos 

fundamentais que envolvem esse importante capítulo da Geometria, a construção e 

divisão em partes iguais e a retifi cação de Circunferências.

  Compreender a defi nição do conceito de Circunferência e Círculo.

  Conhecer os tipos e elementos da Circunferência e do Círculo.

  Construir circunferências.

  Dividir circunferências em partes iguais.

  Retifi car circunferências.



Circunferência,

eu imagino o que seja,

mas retificação de circunferência?

O que será?

Calma, amiga, você

verá como é interessante e útil

esse conhecimento!
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Atenção!

É bom lembrar que devemos obedecer ao conceito e fi nalidades do Desenho 

Geométrico. Assim sendo, utilizaremos apenas a régua e o compasso 

como instrumentos básicos de desenho para a resolução dos problemas 

geométricos propostos. Desse modo, o traçado, a construção e as operações 

gráfi cas deverão dispensar o uso do par de esquadros durante todo nosso 

estudo que envolve diretamente o Desenho Geométrico.

Circunferência e Círculo 

Defi nições: Circunferência é o lugar geométrico em que todos os pontos, e somente 

eles, têm a mesma distância de um ponto no plano denominado centro (O), que é o raio 

(fi gura 01a). Círculo, por sua vez, é a reunião da circunferência com a região interior a 

ela (fi gura 01b). A cada uma das partes do círculo limitada por um diâmetro, denomina-

se Semicírculo (fi gura 01c).
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Lembre-se que...

Lugar Geométrico é o lugar onde todos os pontos de uma fi gura, e somente eles, 

gozam de certas propriedades. Lembre-se, também, que a Mediatriz é um lugar 

geométrico. Mediatriz de um determinado segmento de reta é o lugar geométrico 

dos pontos que idistantes dos dois pontos extremos desse segmento.

Elementos da Circunferência e do Círculo

A Circunferência e o Círculo contêm os seguintes elementos (fi gura 2):

  Corda: qualquer segmento que tem as extremidades em dois pontos de 

uma circunferência.

  Diâmetro: qualquer corda que passe pelo centro de uma circunferência.

  Ângulo central: ângulo cujo vértice é o centro da circunferência.

  Arco: Intersecção da circunferência com um ângulo central qualquer.

R
O

Figura 1a 

R
O

Figura 1b

R
O

Figura 1c

Figura 2 



1Praticando...
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Determinação do Centro da Circunferência

Em muitas situações práticas nos deparamos com a necessidade de determinarmos o 

centro de uma circunferência. Vamos, portanto, explorar esse tema de suma importância 

para nós através da resolução de dois problemas propostos.

Aplicação 1

Dado um arco de circunferência contendo três pontos (I), (L) e (P), os quais determinam 

as cordas IL e LP. Traçar as mediatrizes dessas cordas:

Lembre-se que...

A unidade de medida mais utilizada para medirmos um ângulo é o grau. 

Portanto, um arco de circunferência denominado de volta inteira mede 3600 

e um arco de circunferência denominado de meia volta mede 180 0.

Pense e responda às questões abaixo:

1. Podemos afi rmar que a Circunferência é um Lugar Geométrico? Caso 

positivo, defi na-a.

2. Podemos afi rmar que Circunferência é sinônimo de Círculo? Por quê?

3. Quais são os elementos da Circunferência?

4. Quais são os elementos do Círculo?

5. Quando um arco de circunferência é chamado de Arco de meia volta?
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Figura 3

Operação gráfi ca e Figura(s) demonstrativa(s) a seguir:

  com o auxílio da lapiseira e da régua, ligue os pontos I ao L e L ao P através de 

retas, respectivamente;

  trace geometricamente as mediatrizes das cordas IL e LP, respectivamente;

  observe que as mediatrizes traçadas se cruzaram e determinaram um ponto. Verifi que, 

com auxílio do compasso, se esse ponto é equidistante dos pontos I, L e P, os quais 

pertencem ao arco dado;

  constatado que o ponto resultante da interseção das mediatrizes equidista dos 

pontos I, L e P, então O é a solução do problema.

Dado(s) (fi gura 03):
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Lembre-se sempre que...

A Mediatriz de qualquer corda de uma Circunferência ou Arco de 

Circunferência passa pelo centro dessa Circunferência ou desse Arco 

de Circunferência.

Lembre-se que...

Três pontos não colineares em um plano determinam uma circunferência.

Aplicação 2

Traçar a circunferência determinada por três pontos A, B e C dados:

Dado(s) (fi gura 04):

Figura 4

Operação gráfi ca e Figura(s) demonstrativa(s) a seguir:

  com o auxílio da lapiseira e da régua, ligue os pontos A ao B e B ao C, através de 

retas, respectivamente;

  trace geometricamente as mediatrizes das cordas AB e BC, respectivamente. Observe 

que as mediatrizes traçadas se cruzaram e determinaram o centro da Circunferência 

a ser traçada;
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  com auxílio do compasso, centre-o em O e, com abertura igual a AO, ou OB, ou OC, 

trace a Circunferência solicitada no enunciado do problema;

  por fi m, destaque a solução do problema com um traço mais forte (espesso).

Posições relativas entre reta e circunferência

  Exterior: reta e circunferência não possuem ponto comum (fi gura 5a).

  Tangente: reta e circunferência possuem um ponto comum (ponto de tangência) 

(fi gura 5b).

  Secante: reta e circunferência possuem dois pontos comuns (fi gura 5c).
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Figura 5a

Posições relativas entre circunferências

  Exteriores: não possuem ponto comum (fi gura 6a).

  Tangentes externas: têm um ponto comum e o centro de uma não está na região 

interior da outra (fi gura 6b).

  Secantes externas: têm dois pontos comuns e o centro de uma não está na região 

interior da outra (fi gura 6c). 

  Secantes internas: têm dois pontos comuns e o centro de uma está na região interior 

da outra (fi gura 6d).

  Tangentes internas: têm um ponto comum e o centro de uma está na região interior 

da outra (fi gura 6e).

  Excêntrica: não existe ponto comum e uma está na região interior da outra (fi gura 6f).

  Concêntricas: têm raios de medidas diferentes e centros coincidentes (fi gura 6g).

  Coincidentes: têm raios de mesma medida e centros coincidentes (fi gura 6h).

Figura 5b Figura 5c
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Figura 6g

Figura 6d Figura 6e Figura 6f

Figura 6h

Pense e responda às questões abaixo:

1. Descreva os passos necessários para traçarmos uma circunferência a 

partir de três pontos não colineares em um plano.

2. Quando uma reta é tangente a uma circunferência?

3. Quando uma circunferência é tangente interna a uma outra circunferência?

4. Como se denominam duas circunferências que assumem entre si 

posições de modo que elas têm um ponto comum e o centro de uma 

não está na região interior da outra?

5. Como se denominam duas circunferências que assumem entre si posições 

de modo que elas têm raios de medidas diferentes e centros coincidentes?
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Ângulos na Circunferência

  Ângulo central: é o ângulo que tem o centro da circunferência como vértice (fi gura 07c);

  Ângulo inscrito: é aquele cujo vértice pertence à circunferência e cujos lados são 

semirretas secantes à mesma (fi gura 07b);

  Ângulo circunscrito: é aquele cujo vértice é exterior à circunferência e seus lados são 

semirretas tangentes a ela (fi gura 07a).

Figura 7a Figura 7b Figura 7c

Divisão de Circunferência

A necessidade de dividirmos uma circunferência em partes iguais ocorre em muitas 

situações práticas, notadamente no mundo das engenharias. Assim sendo, vamos 

explorar esse tema de suma importância para nós, através da resolução de quatro 

situações-problema propostas.

Divisão em número par (2, 4, 8, 16, 32 etc.) 

Aplicação 1

Dada a circunferência de centro O, divida-a em:

  2 partes iguais;

  4 partes iguais; e,

  8 partes iguais;
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Dado(s) (fi gura 08):

Figura 8

Operação gráfi ca e Figura(s) demonstrativa(s) a seguir:

2 partes iguais

  Para dividirmos uma Circunferência em 2 partes iguais basta, com o auxílio da 

lapiseira e da régua, traçar uma reta qualquer que passe pelo centro da referida 

Circunferência. Observe que ao dividirmos uma Circunferência em duas parte iguais, 

determinamos dois semicírculos.

4 partes iguais

  Para dividirmos uma Circunferência em 4 partes iguais basta construir, 

geometricamente e com auxílio do compasso, uma reta perpendicular à reta traçada 

anteriormente, a qual dividiu a Circunferência em 2 partes iguais, de modo que passe 

pelo centro da Circunferência em pauta.
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8 partes iguais

  Para dividirmos uma Circunferência em 8, 16, 32... partes iguais basta traçar, 

geometricamente e com auxílio do compasso, bissetrizes dos ângulos formados 

anteriormente. Vejamos nas fi guras seguintes:

  A fi gura anterior nos mostra que traçamos a bissetriz do ângulo CÔB, dividindo-o em 

2 ângulos congruentes.

  Observe na fi gura seguinte que, se repetirmos essa operação para o ângulo CÔA, 

iremos dividir a Circunferência em 8 partes iguais, conforme solicitado. Ao repetirmos 

essas operações sucessivamente, atenderemos às solicitações seguintes, ou seja: 

dividiremos a Circunferência em 16, 32... partes iguais, respectivamente.
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Divisão em 06 (seis) parte iguais (caso particular) 

Aplicação 1

Dada a circunferência de centro O, divida-a em 6 partes iguais.

Dado(s) (fi gura 09):

Figura 9

Operação gráfi ca e Figura(s) demonstrativa(s) a seguir:

  para dividirmos uma Circunferência em 6 partes iguais existe uma forma particular 

de dividi-la, qual seja: basta marcar pontos sobre a Circunferência dada através de 

arcos cuja abertura do compasso corresponda a segmentos de retas congruentes ao 

raio dessa Circunferência, tendo em vista que a corda de uma Circunferência, cuja 

medida é congruente ao raio, corresponde ao ângulo de 600, como vimos na aula 

anterior. Ao dividirmos 3600 por 600, dividiremos a Circunferência em 6 partes iguais, 

como pode ser visto a seguir;

  então, trace uma reta que passe pelo centro da Circunferência e determine os pontos 

A e B;

  trace um arco de raio congruente ao raio da Circunferência, a partir do ponto B e 

encontre os pontos 1 e 2;

  repita essa operação, a partir do ponto A e obtenha os pontos 3 e 4. Dessa forma, 

a Circunferência dada foi dividida em 6 partes iguais.



O
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Divisão em 05 (cinco) partes iguais (caso particular) 

Aplicação 1

Dada a circunferência de centro O, divida-a em 5 partes iguais.

Dado(s) (fi gura 10):

Figura 10

Operação gráfi ca e Figura(s) demonstrativa(s) a seguir:

  por se tratar de um caso particular de resolução, a sequência construtiva deve seguir 

rigorosamente os passos apresentados abaixo;

  com o auxílio da lapiseira e da régua, traçar uma reta qualquer que passe pelo centro 

da referida Circunferência. Observe que, com essa operação, acabamos de dividir 

uma Circunferência em duas partes iguais, determinando assim, dois semicírculos.

  construir, geometricamente e com auxílio do compasso, uma reta perpendicular à 

reta traçada anteriormente, a qual dividiu a Circunferência em 2 partes iguais, de 

modo que passe pelo centro da Circunferência em pauta;

  encontre, através da construção geométrica de uma mediatriz, o ponto médio (M) 

do raio OB;

  com o centro do compasso no ponto M e abertura igual ao segmento MC, trace um 

arco de Circunferência até encontrar o ponto N;

  segundo esse processo, o segmento CN (I
5
), recém encontrado, é congruente ao 

lado de um Pentágono Regular Inscrito nessa Circunferência. Portanto, I
5
 será a 

medida que será utilizada para traçarmos, consecutivamente, os arcos que defi nirão 

os pontos que irão dividir a Circunferência dada em 5 partes iguais;

  portanto, encontre os pontos 1 e 2 a partir do ponto C. Encontre o ponto 3 a partir 

de 1 e o ponto 4 a partir do ponto 2;
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  observe que os pontos C, 2, 4, 3 e 1 dividem a Circunferência dada em 5 partes iguais. 

Desse modo, ligue os respectivos pontos e obtenha como resultado um Pentágono 

Regular Inscrito na Circunferência dada.

  por fi m, destaque a solução do problema com um traço mais forte (espesso).

Observe que...

Ao dividirmos uma Circunferência em partes iguais, estamos, na 

verdade, encontrando os vértices de um Polígono Regular Inscrito nessa 

Circunferência, cujo número de lados é igual ao número de partes em que 

a Circunferência foi dividida. Ademais, os lados dos referidos polígonos são 

cordas da Circunferência Circunscrita ao Polígono em tela.



O
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Divisão em n partes iguais (Processo Geral de Rinaldini) 

Aplicação 1

Dada a circunferência de centro O, divida-a em 7 partes iguais, utilizando-se do Processo 

Geral de Rinaldini:

Dado(s) (fi gura 11):

Figura 11

Operação gráfi ca e Figura(s) demonstrativa(s) a seguir:

  por se tratar de um caso particular de resolução (Processo Geral de Rinaldini), a 

sequência construtiva deve seguir rigorosamente os passos apresentados abaixo. 

Consideramos importante explicitar que esse processo se aplica à divisão de 

circunferência em qualquer número de partes iguais.

  com o auxílio da lapiseira e da régua, trace uma reta vertical que passe pelo centro 

da Circunferência dada e determine assim, os pontos A e B. Atente para o fato de 

que AB é um segmento de reta que corresponde ao diâmetro da Circunferência em 

questão;

  com o centro do compasso em A e abertura igual ao diâmetro da Circunferência 

dada, trace um arco que passe por B;

  com o centro do compasso em B e abertura igual ao diâmetro da Circunferência 

dada, trace um arco que passe por A, de forma que cruze com o arco anteriormente 

traçado, encontrando os pontos C e D;

  como o problema pede para dividirmos a Circunferência dada em 7 partes iguais, 

precisamos dividir, geometricamente, o diâmetro AB em 7 partes iguais, determinando 

os pontos 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 7. Perceba que o ponto 0 coincide com o ponto A e o 

ponto 7 coincide com o ponto B;
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  trace retas que passem por A e pelos pontos ímpares existentes no diâmetro recém 

dividido em 7 partes iguais, de modo a determinar, no lado oposto do diâmetro, em 

relação ao ponto A, os pontos 1’, 3’, 5’ e o próprio ponto 7;

  repita a operação anterior a partir do ponto B e encontre os pontos 1”, 3” e 5”;

  de posse dos pontos 1’, 3’, 5’, 7, 5”, 3” e 1”, os quais dividem a Circunferência dada 

em 7 partes iguais, inscreva o Heptágono Regular.

  por fi m, destaque a solução do problema com um traço mais forte (espesso).
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1. Inscrever um Quadrado em uma circunferência cujo raio vale 1/5 do 

segmento de reta (r) dado.

Dado(s): r = 12,3 cm.

Obs.: Desenhe o(s) elemento(s) dado(s) para depois empregá-lo(s) na 

solução do problema.

2. Inscrever um Eneágono Regular, utilizando o Processo Geral de Rinaldini, 

em uma circunferência cujo raio vale 1/3 do segmento de reta (a) dado.

Dado(s): a = 12,3 cm.

Obs.: Desenhe o(s) elemento(s) dado(s) para depois empregá-lo(s) na 

solução do problema.

3. Inscrever um Dodecágono Regular em uma circunferência cujo raio vale 

1/3 do segmento de reta (a) dado.

Dado(s): a = 8,5 cm.

Obs.: Desenhe o(s) elemento(s) dado(s) para depois empregá-lo(s) na 

solução do problema.

4. Inscrever um Pentágono, um Hexágono e um Decágono Regular em 

circunferências distintas, cujos raios são proporcionais aos segmentos de 

reta (a), (b) e (c), respectivamente. A soma das medidas dos respectivos 

raios é igual a 8,6 cm.

Dado(s): a =3,0 cm; b=3,5 cm e c =4,6 cm.

Obs.: Desenhe o(s) elemento(s) dado(s) para depois empregá-lo(s) na 

solução do problema.



d
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Retifi cação de Circunferência

Nesse contexto, retifi cação refere-se à determinação geométrica do comprimento de uma 

dada circunferência. Existe mais de um processo para atender a essa necessidade, no 

entanto, privilegiamos o processo aproximativo de Arquimedes, por entender que ele é 

de fácil entendimento e resolução. Assim sendo, vamos trabalhar esse tema de suma 

importância para nós, através da demonstração matemática do método e da resolução 

de um problema proposto.

Processo de Arquimedes (processo aproximativo) 

O processo aproximativo de Arquimedes é constituído de uma solução puramente 

geométrica baseada na seguinte expressão: 

C = 2 × π × r = 360◦ ⇒ C = 2 × r × 3, 14 ⇒ C = d × 22
7

⇒ C = 3d +
d

7

Onde:

C é o comprimento da circunferência;

¼ é uma constante oriunda da divisão do diâmetro de qualquer circunferência pelo seu 

comprimento, o que dá uma dízima periódica = 3,1415...;

d é o diâmetro da circunferência; e

r é o raio da circunferência.

Na verdade, esse processo faz uma simplifi cação, tendo em vista que ele considera 

¼ como sendo 3,14 e igual a 22/7. Desse modo, obteremos, geometricamente, o 

comprimento de uma circunferência qualquer, somando o diâmetro por três vezes mais 

1/7 desse diâmetro.

Aplicação 1

Encontrar o comprimento de uma circunferência conhecendo-se seu diâmetro (d):

Dado(s) (fi gura 12):

Figura 12
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Operação gráfi ca e Figura(s) demonstrativa(s) a seguir:

  como o processo aproximativo de Arquimedes é constituído de uma solução puramente 

geométrica baseada na expressão matemática C = 3.d + d/7, respeitemos tal 

expressão no processo construtivo que se segue, recordando-se do tema abordado 

em aula anterior que trata das operações com segmento de reta;

  com o auxílio da lapiseira e da régua, trace uma reta suporte r e marque, sobre essa 

reta, o ponto 0;

  transporte consecutivamente e por 4 vezes o diâmetro da Circunferência dada, a 

partir do ponto 0, e obtenha em r, os pontos 1, 2, 3 e 4. Observe que o segmento 

de reta 03 corresponde à primeira parcela da expressão Matemática em epígrafe;

  divida, geometricamente, o segmento de reta 34 para obter a segunda parte dessa 

expressão Matemática, ou seja, d/7;

  portanto, o segmento de reta oriundo da soma 3.d + d/7 é a solução do problema, 

a qual encontra-se destacada em cor azul num traço mais forte (espesso).



4Praticando...
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1. Retifi car uma circunferência cujo diâmetro é o segmento de reta (a) dado, 

pelo Processo de Arquimedes.

Dado(s): a=10,3 cm.

Obs.: Desenhe o(s) elemento(s) dado(s) para depois empregá-lo(s) na 

solução do problema.

2. Retifi car uma circunferência cujo raio é igual a 1/2 do segmento de reta 

(b) dado, pelo Processo de Arquimedes.

Dado(s): b=4,2 cm.

Obs.: Desenhe o(s) elemento(s) dado(s) para depois empregá-lo(s) na solução 

do problema.

Buscando avaliar o grau de apropriação do conteúdo por nós estudado na presente 

aula, preparamos um breve exercício (Autoavaliação), disponibilizado no fi m da aula, no 

qual você deve ler atentamente as proposições, de modo a executá-las com atenção 

e esmero.

Bom trabalho e até o nosso próximo encontro! 

Na presente aula, trabalhamos o objeto intitulado Estudo da Circunferência 

e do Círculo. Estudamos a Circunferência e o Círculo, onde abordamos 

os conceitos fundamentais que envolvem esse importante capítulo da 

Geometria, como seus tipos e elementos, além da construção, divisão em 

parte iguais e retifi cação de Circunferências.
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Responda às questões abaixo sem recorrer a qualquer tipo de anotação, 

num primeiro momento: 

1. Faça uma síntese do conteúdo visto nesta aula e destaque o assunto que 

você mais gostou e o que você sentiu mais difi culdade para aprender.

2. O que é Circunferência?

3. O que é Círculo?

4. Por que os elementos de uma Circunferência são os mesmos do Círculo?

5. Qual a unidade de medida mais utilizada para medirmos os ângulos em 

uma Circunferência?

6. Quais são as situações em que uma Circunferência pode ser tangente 

a uma outra circunferência?

7. Quando duas circunferências são ditas concêntricas?

8. O que é Ângulo Central?

9. O que é Ângulo Inscrito?

10.  Qual é a relação matemática entre um Ângulo Central e um 

Ângulo Inscrito?
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