
 

 

Resolução da atividade complementar - MAT7_15GEO03 

1) Dados os pontos A(2, 1); B(2, 4); C(5, 1) e D(5, 4), marque-os no plano 
cartesiano e ligue-os formando um polígono. Em seguida, multiplique todas as 
coordenadas pelo número 2, formando 4 novos pontos. Marque esses pontos 
no plano cartesiano e ligue-os formando um novo polígono. Compare a área e o 
perímetro das duas figuras. 

Após marcar os 4 primeiros pontos e ligá-los, o aluno deverá multiplicar as 
coordenadas por 2 formando os pontos A’(4, 2); B’(4, 8); C’(10, 2) e D’(10, 8) e 
ligá-los formando um novo polígono. 

O aluno deverá perceber que a segunda figura é uma ampliação da primeira. O 
perímetro foi duplicado e a área quadruplicada. 

 
 

 
2) Dados os pontos A (౼3, 2); B (౼8, 2) e C (౼6, 7), marque-os no plano cartesiano 
e ligue-os formando um polígono. Em seguida, multiplique todas as 
coordenadas por ౼1, formando 3 novos pontos. Marque esses pontos no plano 
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cartesiano e ligue-os formando um novo polígono. O que você pode concluir 
analisando as duas figuras? 

Após marcar os 3 primeiros pontos e ligá-los, o aluno deverá multiplicar as 
coordenadas por ౼1 formando os pontos A’ (3, ౼2); B’ (8, ౼2) e C’ (6, ౼7) e ligá-los 
formando um novo polígono. 

O aluno deverá perceber que a segunda figura, que está no 4º quadrante, é 
reflexão da primeira, que está no 2º quadrante. As duas possuem o mesmo 
perímetro e a mesma área, uma é reflexão da outra em relação à origem do 
plano cartesiano. 

 
 

 

 

3) Desafio: Dados os pontos A (౼2, 2); B (౼4, 1); C (౼6, 3); D (౼5, 5) e E (౼3, 4), 
marque-os no plano cartesiano e ligue-os formando um polígono. Em seguida, 
multiplique todas as coordenadas pelo número ౼2, formando 5 novos pontos. 
Marque esses pontos no plano cartesiano e ligue-os formando um novo 
polígono. Analise as figuras, comparando também a área e o perímetro das 
duas. 
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Após marcar os 5 primeiros pontos e ligá-los, o aluno deverá multiplicar as 
coordenadas por ౼2 formando os pontos A’ (౼4, 4); B’ (౼8, 2); C’ (౼12, 6); D’ (౼10, 
10) e E’ (౼6, 8) e ligá-los formando um novo polígono. 

O aluno deverá perceber que a segunda figura é uma ampliação da primeira. O 
perímetro foi duplicado e a área quadruplicada. A primeira figura está no 2º 
quadrante e sua ampliação no 4º quadrante. 
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