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Para acessar a página do Geogebra na internet, acesse o link 

http://www.geogebra.org/cms/. Caso este link não funcione, 

copie o endereço e cole-o na barra de endereços do seu navegador 

da internet. 

Na página que abre, selecione o idioma e a opção de Download. 

 

http://www.geogebra.org/cms/
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Selecione o sistema operacional para o qual você deseja o 

Download. Escreva seu e-mail no local selecionado. 

 

 

Clique em salvar. 
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Clique em executar. 

 

 

Selecione novamente o idioma. 

 



 5 

Caso você não tenha instalado o aplicativo Java no seu 

computador, o GeoGebra não funcionará perfeitamente. Para fazer o 

download do Java, clique no link indicado. 

 

 

Clique no botão “Download gratuito do Java”. 
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Clique novamente no botão “Download gratuito do Java”. 

 

 

Espere a instalação. 

 

Clique em Executar. 
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Clique em Executar. 
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Clique no botão Install>. 

 

 

Clique no botão indicado. 
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Espere a instalação completa. 

 

 

Clique no botão “Close”. 
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O GeoGebra é um software que combina geometria e álgebra. 

Para iniciar o GeoGebra, dê um clique duplo no ícone , 

que indica o GeoGebra. 

Iniciando o GeoGebra, aparece a janela representada abaixo. 

Por meio das ferramentas de construção na barra de ferramentas 

você pode fazer construções na área de trabalho com o mouse. Ao 

mesmo tempo as coordenadas e equações correspondentes são 

mostradas na janela de álgebra. O campo de entrada de texto é 

usado para escrever coordenadas, equações, comandos e funções 

diretamente e estes são mostrados na área de trabalho 

imediatamente depois pressionando a tecla Enter. 
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Para acionar um botão, é necessário que 

SEMPRE seja clicado no canto inferior direito 

deste. 

 

 

Construção de Objetos 

Para construir pontos, selecione . Você poderá então 

construir um ponto clicando na posição desejada da janela. 

Criar outros objetos que não sejam pontos é feito normalmente 

selecionando o item apropriado do menu  e em seguida, 

 para polígonos regulares ou  

para polígonos irregulares. 

Se você optar por , você deve selecionar dois 

pontos, que definirão o comprimento do lado do polígono. 

 

 

Será acionada uma janela, onde você deve escrever no local 



 12 

indicado o número de lados do polígono e clicar no botão “OK” para 

confirmar. 

 

 

 

 

Para construção de polígonos irregulares, você deve clicar sobre 

os vértices do polígono. Para fechar o polígono, é preciso clicar no 

primeiro ponto (o primeiro ponto deve coincidir com o último).  

Você poderá desfazer os objetos descritos e/ou refazer ações, 

clicando respectivamente sobre os botões  e . 

 

Selecionando Objetos 
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Para selecionar objetos, é necessário que você clique sobre o 

botão  e em seguida sobre o objeto selecionando-o. Clicando 

simplesmente num objeto, fará com que esse objeto fique 

selecionado, retirando a seleção de outros objetos previamente 

selecionados.  

Ao clicar e arrastar para você pode selecionar vários objetos ao 

mesmo tempo.  

 

Movendo Objetos 

Para mover os objetos, você precisa primeiro selecioná-los.  

Quando os objetos que você deseja mover estiverem 

selecionados, você poderá começar a movê-los clicando no botão 

esquerdo do mouse e arrastando qualquer um deles. Quando 

terminar, basta soltar o botão esquerdo do mouse.  

 

Apagando Objetos 

A remoção de objetos é feita, selecionando-os e pressionando a 

tecla Delete ou selecionando-os e pressionando Editar>>Apagar.  

Clicando com o botão direto em um objeto e selecionando a 

opção , o objeto também é descartado. 

 

 

Mostrando e Ocultando Objetos 

No GeoGebra, os objetos podem ser ocultos. Isto é feito 
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clicando com o botão direito do mouse sobre o objeto e selecionando 

a opção . 

  

 

Atribuindo área 

Para atribuir área a objetos, selecione o botão  e em 

seguida . 

Selecione o objeto que deseja saber a área.  

 

 

 

Exemplo 1- Construção de um retângulo:  

a) Construa um ponto, clicando sobre o botão  
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>> . 
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Clique sobre o local que deseja o ponto. 

 

 

b) Construa uma reta perpendicular ao eixo das abscissas (eixo x), 

clicando sobre , em seguida selecione a opção 

. 
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Selecione o ponto construído no item “a”e depois sobre o eixo das 

abscissas. 

 

 

c) Construa um ponto sobre a reta construída no item “b”, 

selecionando  e em seguida, . 
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Clique sobre a reta construída no item “b”. 

 

 

d) Construa uma reta perpendicular a reta construída anteriormente 

(item b), clicando sobre , em seguida selecione a opção 

.  

Selecione o ponto construído no item “c” e em seguida o eixo das 

ordenadas (eixo y). 
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e) Construa um ponto sobre a reta criada anteriormente (item d), 

selecionando  e em seguida, . Clique 

sobre a reta para traçar o ponto. 
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f) Construa uma reta paralela a reta construída no item “b”, clicando 

sobre , em seguida selecione a 

opção . 
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Selecione o ponto construído no item “e” e depois clique sobre a reta 

construída no item “b”. 

 

 

Você deve ter obtido uma imagem semelhante a seguinte: 
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g) Construa uma reta paralela a reta construída no item “d”, clicando 

sobre , em seguida selecione a 

opção . 

Selecione o primeiro ponto que você construiu e depois clique sobre a 

reta construída no item “d”. 
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h) Neste instante você deverá ter três vértices do retângulo já 

definidos.  

 

Para definir o quarto vértice, faça-o através do ponto de interseção, 

selecionando  e em seguida, .  
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Clique sobre cada as retas que definem o quarto vértice, ou 

diretamente sobre a intersecção. 

 

 

i) Neste instante, os quatro ângulos retos já estão definidos. Basta 

construir o polígono que passa pelos vértices construídos nos itens 

anteriores. Selecione  e em seguida . Clique 

exatamente sobre os pontos já definidos. Para fechar o polígono, é 

preciso clicar no primeiro ponto novamente. 
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j) Para ocultar os objetos auxiliares (retas) utilizados na construção 

que garantem os ângulos retos do retângulo, acione a ferramenta 

 e clique sobre cada uma das retas com o botão direito e 

selecione . 

 

 

k) Para inserir os ângulos do objeto, selecione o botão . 

Selecione três vértices consecutivos do retângulo. O ângulo será 

colocado entre o primeiro e o terceiro vértice selecionado. 

 

 

A aparência dos objetos (cores, espessura da reta,...) pode ser 
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alterada facilmente: use o botão direito do mouse, clique no objeto e 

escolha “Propriedades” a partir do menu contextual. 

No menu “Exibir”, eixos e malha podem aparecer e desaparecer 

da janela algébrica. 

Altere a posição da área de trabalho, escolhendo o modo 

“Deslocar eixos” e simplesmente use o mouse para arrastá-los. 

O menu “Exibir – Protocolo de Construção“ fornece uma tabela 

listando todos os passos que você tomou fazendo sua construção. Ele 

serve para revisar a construção passo a passo utilizando as teclas de 

seta, e também modificar a ordem dos vários passos posteriores 

(veja o menu “Ajuda” do protocolo de construção). Além disso, você 

pode usar o menu “Exibir” para mostrar ou esconder colunas 

indesejadas. 

Na seção “Entrada geométrica” no menu “Ajuda” você pode 

encontrar mais informações sobre construções com o mouse. 

 

Para construir um círculo, escolha a opção Círculo definido pelo 

centro e um dos seus pontos. 
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Clique sobre dois pontos. Ao clicar no segundo ponto, o círculo 

será formado. 

 

 

Para salvar arquivos e continuar trabalhando com eles em 

outros momentos, selecione Exportar>>Planilha Dinâmica como 

Página WEB (html). 
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Preencha o título do documento no local indicado. 

 

 

Escolha o local em que o arquivo deve ser salvo, bem como o 
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nome do arquivo. Observe que a extensão do arquivo deve ser html. 

 

Para abrir o arquivo, salvo como página da Web, você deverá 

permitir o conteúdo bloqueado. 

 

 

Clique em Sim. 
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O arquivo salvo previamente, está pronto parta ser utilizado 

e/ou modificado. 
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Exemplos de construção no geogebra 

 

Exemplo 1: Construção de um trapézio 

1) Abra o Geogebra 

2) Construa uma reta paralela ao eixo x, clicando sobre , em 

seguida sobre a opção . Clique sobre 

o eixo x e em seguida sobre um ponto por onde deseja que 

passe a reta.  

 

 

3) Construa uma reta paralela a reta construída no item 2. Para 

isto, clique sobre , e em seguida selecione a 

opção . Clique sobre a reta 

construída no item 2 e em seguida clique sobre um ponto onde 

deseja que passe a nova reta. 
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4) Construa dois segmentos de reta não consecutivos sobre cada 

uma das retas. Para isto, clique sobre  e em seguida 

. Clique sobre quatro pontos 

distintos em cada reta para definir estes segmentos. 

  

5) Coloque um ponto no meio de cada um dos segmentos de reta 

construídos no item 4. Para isto, clique no botão  e em 
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seguida . Clique sobre cada um dos 

segmentos de reta (cuidado: não clique sobre as extremidades 

dos segmentos). 

 

 

6) Para construir o trapézio que passa pelos pontos construídos no 

item 5, selecione  e em seguida . 

Clique exatamente sobre os pontos definidos no item 5. Para 

fechar o polígono, é preciso clicar no primeiro ponto 

novamente. 
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7) Para ocultar os objetos auxiliares (pontos, retas e segmentos 

de retas) utilizados na construção, acione a ferramenta  e 

clique sobre cada um destes com o botão direito do mouse e 

selecione . 

 

 

 

8) Veja como deve ter ficado o trapézio depois de pronto. 
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Exemplo 2: Construção de um paralelepípedo usando 

paralelogramos 
1) Abra o Geogebra 

2) Construa um ponto livre A, clicando em  e depois em 

. Em seguida clique sobre a tela. 

 

Caso não apareça o rótulo sobre o ponto (isto é, caso não apareça 

A), clique com o botão direito do mouse sobre o ponto e selecione 

a opção . 

3) Construa uma reta perpendicular ao eixo x, que passe em A. 

Para isto, clique em  e selecione a opção . Clique 

sobre o eixo x e em seguida clique no ponto A. Esta será a reta 

“a”. 



 36 

 

4) Para que apareça o nome da reta, clique com o botão direito do 

mouse sobre esta e selecione a opção . 

5) Construa uma reta perpendicular ao eixo y, que passe em A. 

Para isto, clique em  e selecione a opção . Clique 

sobre o eixo y e em seguida clique no ponto A. Esta será a reta 

“b”. 

 

 

6) Construa um ponto B sobre uma reta, clicando em  e depois 
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em . Em seguida clique sobre a reta. 

 

7) Construa um círculo, com centro em A e que passe em B. Para 

isto, clique em  e em seguida . Clique no 

ponto A e em seguida no ponto B. 

 

8) Faça a intersecção entre a reta “a” e o círculo, clicando em 

 e logo em seguida clicando sobre a intersecção da 

reta “a” e o círculo. O ponto de intersecção será chamado C. 
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9) Construa uma reta paralela a reta “b”, que passe no ponto C. 

Para isto, clique em  e selecione a opção . Clique 

sobre a reta “b” e em seguida clique no ponto C. Esta será a 

reta “d”. 

 

10) Construa uma reta paralela a reta “a”, que passe no 

ponto B. Para isto, clique em  e selecione a opção 

. Clique sobre a reta “a” e em seguida clique no 

ponto B. Esta será a reta “e”. 
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11) Faça a intersecção entre as retas “d” e “e” clicando em 

 e logo em seguida clique sobre a intersecção 

destas retas. O ponto de intersecção será chamado D. 

 

12) Esconda todos os objetos auxiliares utilizados até agora, 

deixando visível apenas os pontos A, B, C e D. Para isto, clique 

sobre cada um destes objetos com o botão direito do mouse e 

escolha a opção .  
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A tela deverá ficar similar a figura a baixo. 

 

 

13) Construa um polígono sobre os pontos ABDC, 

selecionando a opção  e em seguida . Clique 

exatamente sobre os pontos ABDC. Para fechar o polígono, é 

preciso clicar novamente no primeiro ponto clicado. 
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14) Construa uma reta que passe pelos pontos A e D. Para 

isto, clique em  e clique sobre os pontos A e D 

respectivamente. Esta será a reta “f”. 

 

15) Construa uma reta paralela a reta “f”, que passe em C. 

Para isto, clique em  e selecione a opção . Clique 

sobre a reta “f” e em seguida clique no ponto C. Esta será a 

reta “g”. 
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16) Construa uma reta paralela a reta “f”, que passe em B. 

Para isto, clique em  e selecione a opção . Clique 

sobre a reta “f” e em seguida clique no ponto B. Esta será a 

reta “h”. 

 

17) Construa um ponto a sobre a reta “f”, a direita do ponto 

D. Este ponto deve ser o mais distante possível do ponto D. 
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18) Construa uma semi-reta a partir do ponto D. Para isto 

clique em , clique no ponto D e depois no ponto 

E. Esta semi-reta, será chamada de “i”. 

 

19) Esconda a reta “f” e o ponto E. Para isto, clique sobre 

cada um destes objetos com o botão direito do mouse e escolha 

a opção . Para esconder a reta “f” clique nesta a 

esquerda do ponto A. 
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20) Construa um ponto sobre a semi reta “i”. Para isto clique 

em  e em seguida clique sobre esta semi-reta. Este 

ponto será chamado de F. 

 

21) Construa uma reta paralela ao lado BD, que passem em 

F. Para isto, clique em  e selecione a opção . 

Clique sobre o lado BD e em seguida clique no ponto F. Esta 

será a reta “j”. 
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22) Construa uma reta paralela ao lado CD, que passem em 

F. Para isto, clique em  e selecione a opção . 

Clique sobre o lado CD e em seguida clique no ponto F. Esta 

será a reta “k”. 

 

23) Faça a intersecção entre as retas “j” e “h”.  
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24) Faça a intersecção entre as retas “g” e “k”.  

 

 

25) Esconda todas as retas e semi-reta. Para isto, clique 

sobre cada um destes objetos com o botão direito do mouse e 

escolha a opção .  

26) Defina o polígono CJFD, selecionando a opção  e em 

seguida . Clique exatamente sobre os pontos CJFD. 

Para fechar o polígono, é preciso clicar novamente no primeiro 

ponto clicado. 
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27) Defina o polígono BDFG, selecionando a opção  e em 

seguida . Clique exatamente sobre os pontos BDFG. 

Para fechar o polígono, é preciso clicar novamente no primeiro 

ponto clicado. 

 

 

Deixe visível apenas os vértices que podem ser deslocados, que 

são A, B e F. 
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Tarefa a ser postada no ambiente no local onde consta  Tarefa- 

Geogebra   

 

Crie uma pasta nomeando-a com o Geogebra_teu_login, onde 

teu_login deve ser substituindo pelo teu login do no ambiente do 

curso. Na pasta criada coloque os arquivos resultantes da exportação 

de cada uma das atividades de 1 a 3 descritas abaixo. Quando tudo 

estiver pronto, comparte a pasta no formato ZIP ou RAR 

 

Atividades 

1. Construa as seguintes figuras geométricas planas: quadrado, 

losango, trapézio, triângulo, e indique para cada um destes os 

vértices, área, nome do polígono, tipo do polígono. 

2. Construa uma caixa em forma de paralelepípedo. 

3. Utilizando seus conhecimentos no GeoGebra e construa uma 

casa. Faça um plano no papel antes de iniciar o desenho da 

casa ou de outra construção. 

 


