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Deverás ser rigoroso nas medições e nos teus traçados 

a) Construção de base triangular a partir de uma circunferência. 
1º. Desenha uma circunferência e divide-a em três partes iguais. 
 1.1 Define o centro da circunferência e com o compasso, desenha a linha de 
circunferência com ___ centímetros de raio. 
 1.2 Com a régua, traça uma recta que passe pelo centro da circunferência 

(diâmetro). 
1.3 Com abertura do compasso igual ao raio da circunferência, e com centro num 

dos extremos do diâmetro, traça um arco de circunferência de forma que este 
intercepte a circunferência em dois pontos (em cima e em baixo). 

1.4 Une com uma linha recta estes dois pontos e estes ao ponto oposto  do 

extremo do diâmetro.   

Concluíste a construção da base triangular da pirâmide. 

 

Construção das faces triangulares da pirâmide. 
1º. Construção do triângulo a partir dos lados do quadrado. 

1.1 Com a abertura do compasso de ___ centímetros e centro nos extremos 

dos lados do triângulo da base, traça arcos de circunferência que se 
interceptem entre si. 

1.2 Une estes pontos aos extremos dos lados do triângulo. 

Concluíste a definição das faces da pirâmide triangular. 

 

Construção das abas de união entre as faces triangulares. 
1º. Traça uma linha paralela a um dos lados de cada triângulo a ___ centímetro de 

distância (em sequência um sim um não). 
2º. Coincidindo a régua com as lados do triângulo da base, prolonga-as até encontrar as 
linhas definidoras das abas. 

3º. Direccionando a régua de um vértice a outro, traça uma linha até encontrar as linhas 
definidoras das abas.  

Concluíste a definição das abas de união das faces da pirâmide de base 

triangular. 
 
Para concluíres a construção da pirâmide, deverás aplicar na próxima aula técnicas de 

corte, dobragem (meio corte) e colagem. 

 
 

 
 


