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Lugar Geométrico é o conjunto de pontos, do plano ou do espaço, que têm uma propriedade em comum. 
 
Lugares geométricos no plano:  
 
 

Circunferência 
O lugar geométrico dos pontos do plano que 
estão a uma distância r de um ponto fixo C é a 
circunferência de centro C e raio r. 
 
 
 
 
 
 

 

Círculo 
O lugar geométrico dos pontos 
do plano que estão a uma 
distância menor ou igual a r de 
um ponto fixo C é o círculo de 
centro C e raio r.  
 

 

Exterior da circunferência 
Ao lugar geométrico dos pontos 
cuja distância ao ponto fixo C é 
maior do que o raio, chamamos 
exterior da circunferência. 
 

 

Coroa Circular 
Ao lugar geométrico dos pontos do plano 
situados entre duas 
circunferências com o mesmo 
centro, chamamos coroa 
circular. 
Isto é, lugar geométrico dos 
pontos do plano que distam de um ponto fixo C 
uma distância menor ou igual a r e maior ou 
igual a r’. 
 

 

Mediatriz:  
Mediatriz de um segmento de recta é 

o nome dado ao conjunto dos pontos do 
plano que estão à mesma distância de 
ambas as extremidades desse segmento de 
recta. 
A mediatriz de um segmento de recta é a 
recta perpendicular ao segmento no seu 
ponto médio. A mediatriz de um segmento de recta é eixo de 
simetria desse segmento. 

 
 

Vamos construir! 
 

1. Assinala os pontos A e B, no teu caderno, à distância de 2 cm. Desenha o lugar geométrico dos 
pontos que distem:  
(a) 1,5 cm de A (b) 1,5 cm ou menos de A  (c) igualmente de A e B 
(d) 1 cm ou mais e 1,5 cm ou menos de A  (e) 1 cm ou menos de A e 2 cm ou menos de B. 
 
 

Na alínea (d) do exercício 1, por exemplo, foi necessário determinar o conjunto de pontos do plano que 
verificavam simultaneamente duas condições, ou seja, a conjunção de duas condições: “pontos do plano 
cuja distância a A é maior ou igual a 1 cm e menor ou igual a 1,5 cm”. Os pontos que verificam 
simultaneamente as duas condições são os que pertencem à intersecção dos dois conjuntos de pontos. 
 

À conjunção de condições corresponde a intersecção de conjuntos. 
 

 

2. As vacas, Malhada e Pingada, encontram-se num pasto, distando entre si 7 m. A Malhada está presa por 
uma corda de 4 m de comprimento, enquanto a Pingada está presa por uma corda de 5 m de comprimento. 
Haverá alguma região a ser partilhada pelas duas? Qual?  
 
3. Dois cavalos estão presos cada um à sua estaca e a corda que os prende tem 2 m. As estacas estão 
localizadas a 2 m. Desenha o lugar geométrico que corresponde à zona por onde andam os cavalos. 
 
 
4. Desenha um triângulo isósceles de base 3 cm. Explica como procedeste para o construir. 
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5. O Marco do correio 
(a) Onde devo instalar um marco do correio que fique à 
mesma distância dos cafés A e B, e que sirva as pessoas que 
circulem na Avenida das Tílias? 
 
(b) Supõe agora que os dois cafés se situam do mesmo lado 
da Avenida das Tílias. Poderei sempre colocar um marco 
do correio equidistante dos dois cafés e que sirva as 
pessoas que circulem na Avenida das Tílias? Explica o teu 
raciocínio. 
 

 
6. A figura representa o chão de uma sala. No 
ponto A está uma ficha eléctrica onde se liga o 
aspirador. O fio do aspirador tem 4 m. 
(a) Quais são as dimensões reais da sala? 
(b) Faz um desenho e pinta de cor vermelha a 
zona da sala que pode ser aspirada. 
(c) Quantos metros precisa de ter o aspirador 

para a sala ser toda aspirada? 
 
7. Na figura A e B são dois transmissores de rádio. O transmissor A pode cobrir uma distância de de 30km e 
o transmissor B pode cobrir uma distância de 40 km. Sabendo que os transmissores estão a uma distância de 
50 km, desenha e pinta a área coberta pelos dois transmissores.  
 
 
 
 
 
 
8. A casa da Ana e da Isabel distam 16 km uma da outra. A casa do João fica a 
10 km da casa da Ana e a 8 km da casa da Isabel. A casa do Eduardo fica a menos 
de 10 km da casa da Ana e a menos de 8 km da casa da Isabel. Onde poderão estar 
localizadas as casas da Ana, Isabel, João e Eduardo? 
Utiliza a escala 1:200 000. 
 
9. Duas povoações, A e B, distam 8 km e vão ser abastecidas de água por uma fonte, F, equidistante das duas 
povoações e que dista 3 km da recta AB. 
(a) Faz um desenho à escala 1 : 100 000 e localiza a fonte F. Explica a tua resposta. 
(b) Quanto vai custar o cano de ligação da fonte F às duas povoações, se o preço do metro do cano for 30 
euros? 
 
10. Recorrendo a material de desenho e de 
medição, constrói, a lápis, a circunferência 
cujo centro é um ponto da recta r e que passa 
pelos pontos A e B. Não apagues as linhas 
auxiliares que traçares para construíres a 
circunferência. 
 
 
 
 

Av. das Tílias

café B

café A
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11. Na figura que se segue, podes observar um mapa do concelho de Torre de Moncorvo. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

A torre de vigia de incêndios da Serra do Reboredo está localizada 
• a 9  km de distância de Peredo Castelhanos; 

• a 12  km de distância de Adeganha; 
• mais perto de Felgueiras do que de Cabeça Boa. 

 
Utilizando um compasso, efectua, a lápis, uma construção que permita encontrar, no mapa, o ponto em que se 
localiza a torre de vigia.  
Assinala esse ponto com a letra T. Não apagues a construção. 
 
 
 
Circunferência circunscrita a um polígono é a circunferência que passa por todos 
os seus vértices. 
O centro desta circunferência chama-se circuncentro do polígono e é o ponto de 
encontro das mediatrizes dos seus lados. 
 
 
O ponto O é o centro da circunferência circunscrita ao triângulo, está à mesma 
distância de todos os vértices do triângulo. O triângulo está inscrito na 
circunferência. 
 
 
 
12. Desenha um triângulo rectângulo e a sua circunferência circunscrita. 
 
13. Desenha um quadrado qualquer e a sua circunferência circunscrita. 



 4 

       � AADI 
 
 
                     BAADI � 
 
 
 
        � CAADI 

14. Um jornal fez referência ao seguinte acontecimento: 
“Registou-se hoje no Alistão um sismo de fraca intensidade. Não houve 
vítimas, embora se tenham verificado alguns estragos. O epicentro do sismo 
localiza-se a igual distância das aldeias de Aadi, Baadi e Caadi.” 
Localiza o epicentro geometricamente. 
 
15. Considera dois pontos A e B, que distam um do outro 4 cm, e as 
condições a e b assim definidas: 
 a: “estar a 3 cm do ponto A” 
 b: “estar a 2 cm do ponto B” 

(a) Assinala a vermelho o conjunto de pontos do plano que verificam a 
condição a. 

(b) Assinala a verde o conjunto dos pontos que verificam a condição b. 
(c) Assinala a amarelo o conjunto de pontos do plano que verificam a condição a e a condição b. 
(d) Assinala a castanho o conjunto dos pontos do plano que verificam a condição a ou a condição b. 
 

16. Considera o segmento de recta [CD] com 8 cm de comprimento e E o ponto médio desse segmento de 
recta. Considera as condições: 
 p: “estar a igual distância dos pontos C e D” 
 q: “estar a uma distância do ponto D maior que 2 cm” 

r: “estar a uma distância do ponto E inferior a 3 cm” 
s: “estar mais próximo do ponto C do que do ponto D” 

(a) Assinala a vermelho a condição q∧ r. 
(b) Assinala a condição p∨  r. 
(c) Assinala a condição s∧ r. 

 
17. O mapa abaixo, estão assinaladas cinco localidades, A, B, C, D e E e uma estação de rádio R1. 
Apenas as localidades situadas até 500 km de distância da rádio R1 conseguem sintonizar as suas emissões. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
(a) A localidade B conseguirá sintonizar a rádio R1? Justifica a tua resposta. 
(b) Está projectada a construção de uma nova estação de rádio, cujas emissões só poderão ser igualmente 
sintonizadas até uma distância de 500 km. Assinala, no mapa, um dos possíveis locais onde deverá ser 
colocada a nova estação de rádio, de forma a que todas as localidades assinaladas no mapa sejam servidas 
por, pelo menos, uma das rádios. 
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18. Um comboio faz o percurso entre as localidades A, B e C, efectuando ainda mais três paragens. Descobre 
a localização destas paragens sabendo que: 

▪ a paragem nº1 está à mesma distância de A e B, mas mais próxima de 
C do que B; 
▪ a  paragem nº2 está a 10 km de B e mais próxima de C do que de A; 
▪ a  paragem nº3 está na recta que contém o centro da linha e a 
paragem nº1. 

 
 

19. O mapa da figura 3 representa o distrito do Porto, que o Rui vai 
visitar com os pais. 
 

 

 
(a) Os pais do Rui vão visitar o Porto e Paredes. Pretendem ficar alojados num 
local que se situe a menos de vinte quilómetros de Paredes e que seja mais 
próximo do Porto do que de Paredes. Sombreia a lápis a porção do mapa 
relativa à zona onde os pais do Rui deverão ficar alojados. Utiliza 
material de desenho e de medição. 
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20. Um transmissor de rádio vai ser colocado de acordo com asa seguintes regras: 
- Deve estar à mesma distância de Évora e Faro; 
- Deve estar a uma distância de Beja inferior a 100 km; 
- Deve estar a menos de 150 km de Lisboa. 
 

a. Desenha o lugar geométrico dos pontos que estão à mesma distância de Évora e Faro; 
b. Desenha a zona que fica a menos de 100 km de Beja; 
c. Desenha a zona que fica a menos de 150 km de Lisboa. 
d. Representa a cor os poissíveis lugares em que pode ficar colocado o transmissor de rádio. 
 

 
 

 
21. Observa a figura. A recta m é a mediatriz de [ ]AB . 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

a. Qual é a distância entre a casa da Adriana e a casa da Inês? 
 
b. A mãe da Adriana anda a passear o cão na zona colorida a verde. Descreve o local onde se 

encontra a mãe da Adriana. 
 
 
 


