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Arcos e ângulos na circunferência 
 

Objetos de conhecimento Habilidades 

 Relações entre arcos e ângulos na 

circunferência de um círculo. 

 (EF09MA11) Resolver problemas por meio do 

estabelecimento de relações entre arcos, 

ângulos centrais e ângulos inscritos na 

circunferência, fazendo uso, inclusive, de 

softwares de geometria dinâmica. 

Objetivos 

 Reconhecer e diferenciar a circunferência e o círculo. 

 Identificar o centro, o raio, a corda e o diâmetro de uma circunferência, bem como a constante 𝜋 

como a razão entre a medida do comprimento e a medida do diâmetro de uma circunferência. 

 Estudar arcos, ângulos centrais e ângulos inscritos em uma circunferência com o auxílio de um 

software de geometria dinâmica. 

 Relacionar a medida do arco da circunferência à medida do ângulo central correspondente. 

 Relacionar a medida do ângulo central à medida do ângulo inscrito correspondente. 

Recursos utilizados 

 Lousa. 

 Giz. 

 Caderno. 

 Lápis grafite. 

 Laboratório de informática. 

 Software de geometria dinâmica (GeoGebra). 

 

Quantidade estimada de aulas 
 3 aulas de aproximadamente 50 minutos cada. 

 

Desenvolvimento da sequência didática 

1ª etapa (1 aula: em média 50 minutos) 
O objetivo desta primeira etapa é retomar os conceitos relacionados a círculo e circunferência. 

Também serão abordados os elementos de uma circunferência, bem como a relação existente entre a 

medida do comprimento de uma circunferência e a medida de seu diâmetro. 

 

Atividade 1 

Inicie a aula promovendo um debate com os alunos a respeito das definições de círculo e 

circunferência. Peça que citem as diferenças entre esses dois conceitos matemáticos, anotando na 

lousa as definições oferecidas. Discuta com o restante da turma a respeito das sugestões dos colegas, 

pedindo a opinião de todos quanto à validade de cada ideia. 

Enfatize as diferenças entre essas duas figuras geométricas planas, sistematizando na lousa os 

seguintes conceitos. 
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Ilustrações: Keithy Mostachi 

Circunferência é uma linha fechada em um 

plano, cujos pontos estão a uma mesma medida 

de distância de um ponto fixo, chamado centro. 

 

Círculo é o lugar geométrico que compreende 

os pontos limitados por uma circunferência. 

 

 

 

Aproveite o contexto para relembrar os elementos de uma circunferência. 

 

 Raio (r): segmento de reta que liga o centro a 

um ponto qualquer pertencente à 

circunferência. 

 Corda: segmento de reta que une dois pontos 

quaisquer de uma circunferência. 

 Diâmetro (d): corda que passa pelo centro da 

circunferência. 

Ilustração: Keithy Mostachi 

 

 

Reproduza a seguinte atividade na lousa, solicitando aos alunos que a copiem e resolvam no 

caderno. 

 

1. Com base na imagem acima, indique quais elementos representam corda, diâmetro e raio da 

circunferência. 

Corda: 𝐴𝐷̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ , 𝐵𝐶̅̅ ̅̅  e 𝐷𝐸̅̅ ̅̅ ; diâmetro: 𝐴𝐷̅̅ ̅̅  e 𝐵𝐸̅̅ ̅̅ ; raio: 𝐴𝑂̅̅ ̅̅ , 𝐵𝑂̅̅ ̅̅ , 𝐷𝑂̅̅ ̅̅  e 𝐸𝑂̅̅ ̅̅ . 

 

Realize a correção da atividade na lousa, contando com a ajuda dos alunos para tal. 

Relembre aos alunos a relação existente entre a medida do comprimento do raio e a medida do 

comprimento do diâmetro de uma circunferência (𝑑 = 2𝑟), bem como as fórmulas que determinam a 

medida do comprimento da circunferência (𝐶 = 2𝜋𝑟) e a medida da área do círculo (𝐴 = 𝜋𝑟2). 

Aproveite o contexto e relembre aos alunos que a constante 𝜋 representa a razão entre a medida do 

comprimento da circunferência e a medida de seu diâmetro, cujo valor é igual a aproximadamente 

𝜋 = 3,14. Comente que esse número irracional é obtido ao se calcular a razão com os valores de toda 

e qualquer circunferência. 
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2ª etapa (2 aulas: em média 50 minutos) 
O objetivo desta segunda etapa é abordar os conceitos de arco, ângulo central e ângulo inscrito em 

uma circunferência. Para isso, reserve com antecedência o laboratório de informática da escola. 

Certifique-se de que o software de geometria dinâmica GeoGebra esteja instalado em todos os 

computadores. Caso contrário, utilize a versão online gratuita disponível no site: 

<https://www.geogebra.org/geometry>, acesso em: 23 nov. 2018. 

 

Atividade 1 

Com o auxílio da ferramenta Círculo dados Centro e Um de seus Pontos, oriente os alunos a 

construir no GeoGebra uma circunferência de raio qualquer. Agora, eles devem determinar os pontos 

A e B na circunferência com a ferramenta Ponto em Objeto. Peça que utilizem a ferramenta Mover para 

verificar que, mesmo movimentando os pontos criados, eles sempre estarão associados à 

circunferência. 

Agora, com a ferramenta Arco Circular, oriente-os a criar o arco AB, primeiro clicando no centro da 

circunferência e depois nos pontos B e A, nessa ordem. Para facilitar a visualização, oriente os alunos a 

mudar a cor do arco traçado clicando com o botão direito do mouse sobre o arco e selecionando a 

opção Configurações. 

Explique que ao marcar os pontos A e B, dividimos a circunferência em duas partes, sendo cada 

uma dessas partes um arco de circunferência. 

Ilustração: Rogério Casagrande 

 

 

Atividade 2 

Com a ferramenta Segmento, auxilie os alunos a traçar os segmentos 𝐴𝑂 e 𝐵𝑂, determinando, 

assim, o ângulo 𝐴�̂�𝐵. Explique que esse ângulo é chamado ângulo central, e que é possível 

estabelecer uma relação entre o arco AB, definido na atividade anterior, e o ângulo central 𝐴�̂�𝐵, 

sendo ela 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�) = 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐵). Com a ferramenta Ângulo, oriente-os a determinar a medida do 

ângulo central 𝐴�̂�𝐵, clicando nos pontos B, O e A, nessa ordem. 

  

https://www.geogebra.org/geometry
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Ilustração: Rogério Casagrande 

 

 

Atividade 3 

Novamente com a ferramenta Ponto em Objeto, peça aos alunos que determinem na circunferência 

o ponto C, externo ao arco AB. Com a ferramenta Segmento, eles devem traçar os segmentos 𝐴𝐶 e 𝐵𝐶, 

determinando, assim, o ângulo 𝐴�̂�𝐵, que deverá ser indicado com a ferramenta Ângulo. Diga que o 

ângulo 𝐴�̂�𝐵 é chamado ângulo inscrito. 

Ilustração: Rogério Casagrande 

 

 

Discuta com os alunos a respeito das medidas dos ângulos central e inscrito construídos nas etapas 

anteriores. Leve-os a perceber que a medida do ângulo inscrito é igual à metade da medida do ângulo 

central a ele associado, ou seja, 𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐵) =
𝑚𝑒𝑑(𝐴�̂�𝐵)

2
. Oriente-os a mover as posições dos pontos A 

ou B de modo a alterar a medida do ângulo 𝐴�̂�𝐵, verificando que, não importa o ângulo obtido, a 

medida do ângulo 𝐴�̂�𝐵 continua sendo igual à metade da medida de 𝐴�̂�𝐵. Agora, peça que movam o 

ponto C sobre a circunferência, devendo verificar que, não importa a posição do ponto, desde que 

esteja fora do arco AB, sua medida será sempre a mesma. 
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Avaliação 
As questões abaixo irão auxiliá-lo na avaliação do desenvolvimento das habilidades trabalhadas 

nesta sequência pelos alunos. Você pode reproduzi-las na lousa ou fazer as perguntas aos alunos 

oralmente. 

 

1. Qual é a diferença entre circunferência e círculo? 

Circunferência é uma linha fechada em um plano, cujos pontos estão a uma mesma medida de distância de um ponto fixo, 

chamado centro. Já o círculo é o lugar geométrico que compreende os pontos limitados por uma circunferência. 

2. Que relação é possível estabelecer entre a medida do comprimento do arco de uma circunferência 

e a medida do ângulo central a ele associado? 

A medida do comprimento do arco de uma circunferência é igual à medida do ângulo central a ele associado. 

3. Que relação é possível estabelecer entre a medida do ângulo inscrito em uma circunferência e a 

medida do ângulo central a ele associado? 

A medida do ângulo inscrito em uma circunferência é igual à metade da medida do ângulo central a ele associado. 

 

Seguem algumas questões que podem ser reproduzidas na lousa para auxiliar o aluno no processo 

de autoavaliação. 

 

Autoavaliação Sim Não 

Empenhei-me em resolver as atividades propostas?   

Compreendi a diferença entre circunferência e círculo?   

Diferenciei raio, corda e diâmetro de uma circunferência?   

Compreendi o que é arco?   

Estabeleci relação entre a medida do comprimento do arco de uma circunferência e 

a medida do ângulo central a ele associado? 
  

Estabeleci relação entre a medida do ângulo inscrito em uma circunferência e a 

medida do ângulo central a ele associado? 
  

 


