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Resolução de Problemas Geométricos 

 

Teresa B. Neto 
Centro de Investigação em Didática e Tecnologia na Formação de Formadores - CIDTFF 

Universidade de Aveiro  

 

1. Descrição síntese do workshop: objetivos e tópicos abordados 

A promoção do raciocínio geométrico, desde os primeiros níveis de ensino, é um objetivo mencionado em vários 

documentos curriculares (por exemplo, NCTM, 2000). Este importante objetivo implica o 

desenvolvimento de várias competências, nomeadamente: visualização; operacionalização, 

representação e argumentação (Kuzniak,  Richard & Michael, 2018). A prática efetiva de situações 

de ensino que permitam trabalhar estas competências representa um desafio para a formação de 

professores de matemática, considerando que implica o desenho, implementação e avaliação de 

situações problema específicas. A principal finalidade deste workshop é resolver alguns problemas 

geométricos, onde a exploração das quatro competências referidas é utilizada como forma de 

desenvolver a atividade geométrica e de criação de ligações entre diferentes pontos de vista 

(teóricos e empíricos). Os problemas propostos, envolvem coordenação e integração de vistas de 

objetos; composição e decomposição de um objeto em partes e figuras planas isoparamétricas.  

2. Planificação 

Tópicos Metodologia/Recursos/Materiais 

Apresentação do workshop. 

Competências geométricas. 

Raciocínio geométrico. 

Tempo: 45 minutos 

Discussão/reflexão sobre: 

O “Modelo tetraédrico” das competências geométricas; 

visualização; operacionalização, representação e 

argumentação (Kuzniak, et al., 2018); 

O modelo de raciocínio geométrico de Duval (1998): 

refere três espécies de processos cognitivos que cumprem 

funções epistemológicas específicas – visualização, 

construção e raciocínio. 

Problemas (parte 1) 

Coordenação e integração de 

vistas de objetos; composição e 

decomposição de um objeto (3D) 

 

Tempo: 60 minutos 

Resolução dos seguintes problemas – trabalho de grupo: 

1) Resolução dos problemas 1, 2 (Anexo); 

2) Identificação das competências geométricas 

envolvidas; 

3) enunciar problemas relacionados, cuja solução envolva 

as competências geométricas referidas, em especial a 

visualização. 

Apresentação e discussão dos trabalhos realizados. 

Materiais: Modelos físicos, Polydron e peças em madeira. 
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Problemas (parte 2) 

Composição e decomposição de 

figuras (2D) em partes - figuras Iso 

paramétricas. 

 

Tempo: 60 minutos 

Resolução dos seguintes problemas – trabalho de grupo: 

1) Resolução dos problemas 1, 2 (Anexo); 

2) Identificação das competências geométricas 

envolvidas; 

3) enunciar problemas relacionados, cuja solução envolva 

as competências geométricas referidas, em especial a 

visualização. 

Apresentação e discussão dos trabalhos realizados. 

 

Materiais/Recursos: GeoGebra 

 

Após a discussão dos processos envolvidos no raciocínio geométrico, bem como o modelo 

tetraédrico das competências geométricas (Kuzniak, et al., 2018), os participantes foram convidados 

a resolver um conjunto de problemas com o objetivo de identificar os objetos e processos 

geométricos colocados em jogo, e reconhecer os diferentes usos da visualização, do raciocínio 

espacial e da modelação geométrica para resolver problemas. 

3. Referências 

Apostol, T., & Mnatsakanian, M. (2012). New Horizons in Geometry. Mathematical Association of 

America. doi:10.5948/9781614442103 

Duval, R. (1998). Geometry from a cognitive point of view. In C. Mammana & V.Villani (eds.), 

Perspectives on the Teaching of Geometry for the 21stCentury. Kluwer: Dordrecht. 

Gonzato, M., Godino, J. D. & Neto, T. (2011). Evaluación de conocimientos didáctico-matemáticos 

sobre la visualización de objetos tridimensionales. Educación Matememática, 23(3), 5-37. 

Kuzniak, A., Richard,P. R. & Michael, P. (2018). FROM GEOMETRICAL THINKING TO GEOMETRICAL 

WORKING COMPETENCIES. In Dreyfus, Artigue, Potari, Prediger, & Kenneth (Eds.), DEVELOPING 

RESEARCH IN MATHEMATICS EDUCATION - Twenty Years of Communication, Cooperation and 

Collaboration in Europe (pp. 01- 20). London, England: Routledge. 

 

Anexo – Problemas Geométricos 

Problema 1:  Cortam-se todas as esquinas de um cubo de 2 cm de lado, como se indica na figura 1, a uma 

distância de 1 cm de cada vértice e sobre cada aresta. Quantos vértices tem o sólido obtido? 

 

 

Figura 1 – Cubo truncado 

Materiais/ Recursos: Polydron 

Solução esperada: c) 12 

O corte é feito pelo ponto médio das arestas, o novo sólido 

terá tantos vértices quantas as arestas do cubo. Como o cubo 

tem 12 arestas, o novo sólido (cuboctaedro) terá 12 vértices. 

Poder-se-á recorrer a um modelo físico: 
  

Figura 2 – Modelo do cubo truncado em 

Polydron 
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Problema 2: Forma-se um paralelepípedo retângulo usando 4 peças, cada uma delas formada por 4 cubos (ver 

a figura da direita). Três das peças vêem-se por completo; a branca só parcialmente. Qual das 5 peças 

seguintes é a branca? 

Justifique a resposta. 

 

 

 
 

Figura 2 – Pararelepípedo retângulo 

Materiais/Recursos: Peças em madeira 

Solução esperada: OPÇÃO (E) 

Procedimentos: Observar o paralelepípedo, os cubos pequenos que o formam; observar que a parte superior 

do retângulo está completamente coberta por peças coloridas e uma delas é tracejada; observar os cubos 

que vemos na parte inferior – primeira camada (4 em frente e o da esquina traseira direita). Só um deles (dos 

que estão em frente) é branco; “Visualizar mentalmente” os cubos que não são visíveis na figura; girar 90º a 

figura da alínea c derrubando-o para frente. Mova-o para caber no paralelepípedo, para comprovar 

(mentalmente) que é a solução.  

 

Problema 3: Decomposição de um triângulo qualquer num trapézio com a mesma área e o mesmo perímetro – 

figuras isoparamétricas. 

Materiais/ Recursos: GeoGebra e papel 

Possível solução: 

1 - Dado um triângulo qualquer: 

2 – Marca-se o ângulo bissetor de um dos ângulos internos do triângulo e obtém-se dois triângulos (figura abaixo 

à esquerda); 

3 - Inverter um desses triângulos (como ilustra a figura abaixo à direita) 

 
4 – Decompor o triângulo invertido em dois triângulos retângulos (como mostra a figura a seguir à esquerda): 

5 – Inverter o triângulo retângulo mais pequeno e obter um trapézio (ver figura a seguir à direita).  

Os polígonos têm os mesmos perímetro e área? 

A verificação poderá ser realizada com recurso ao GeoGebra. 

Observação: A construção em papel ajudou a identificar as transformações geométricas a realizar no 

GeoGebra  para resolver o problema, ou seja, transformar um triângulo num trapézio isoparamétrico. 
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Problema 4 (Escolha Múltipla) 

Quais as formas de sólidos geométricos 

que constituem o Torreão? (das 

seguintes possibilidades seleciona 

todas as que se aplicam) 

Opções: 

(A) Cilindro 

(B) Prisma hexagonal 

(C) Prisma octagonal 

(D) Semiesfera 

(E) Esfera  

 

 

Figura 3 – O modelo do Torreão (Ex depósito de água) e a sua 

decomposição em partes com a forma de sólidos geométricos, 

http://edupark.web.ua.pt/ 
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