
 

 

Guia de Intervenções 
MAT9_16GEO05 /Geometria do Táxi e a distância entre pontos. 

 

Possíveis dificuldades na realização 
da atividade 

Intervenções 

Aplicação do Teorema de Pitágoras  Relembre com os alunos a equação 
que define o Teorema de Pitágoras e 
realize alguns exercícios. Se os alunos 
tiverem dificuldades em reconhecer 
os catetos e a hipotenusa, pode-se 
propor as seguintes questões: 

- No triângulo retângulo, temos 
obrigatoriamente um ângulo 
reto. Quanto esse ângulo 
mede? 

- O lado que se opõe ao ângulo 
de 90º é o maior lado? Qual 
nome ele recebe? 

- Qual deve ser a soma dos 
outros dois ângulos do 
triângulo retângulo? 

Trabalhar com números irracionais.   Relembre com os alunos os conjuntos 
numéricos e proponha uma atividade 
de localização dos mesmos na reta 
numérica. Proponha a localização dos 
números irracionais através do 
transporte de segmentos utilizando 
régua e compasso.  

Perceber que a menor distância 
calculada na Geometria do Táxi será 
sempre maior ou igual a menor 
distância calculada na Geometria 
Euclidiana.  

Questione os alunos quanto ao 
comprimento dos lados de um 
triângulo retângulo.  

- Vocês se lembram da 
desigualdade triângular? 

- O que ela diz? 
 
Relembre com os os alunos que em 
um triângulo, o comprimento de um 
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dos lados é sempre inferior à soma dos 
comprimentos dos outros dois lados. 
 
Ou seja, em um triângulo retângulo, a 
hipotenusa será sempre menor que a 
soma dos catetos.  

 

 

Possíveis erros dos alunos  Intervenções  

Aplicar o Teorema de Pitágoras na 
atividade principal.  

Oriente os alunos quanto a 
concepção adotada na Geometria do 
Táxi. Questione-os: 

- Quando estamos nos 
locomovendo sempre é 
possível chegar de um lugar a 
outro seguindo apenas uma 
linha reta? 

- Na maioria das vezes 
precisamos nos desviar de algo 
certo? 

- Quando fazemos um desvio 
alteramos nossa direção, o que 
isso significa? Ainda estão 
caminhando na mesma “linha” 
de antes? 
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