
LISTA DE PROCEDIMENTOS  
 
 

 

Ao abrir uma tela do Tabulæ, você observa à esquerda uma coluna de botões, similar à 
figura ao lado. Cada uma destes botões executa um conjunto de procedimentos. Ao 
pressionar um deles com o mouse, abrem-se diversas opções na área livre abaixo desses 
botões. 

A seguir, vamos exemplificar apenas algumas das possibilidades, aquelas que você 
provavelmente vai necessitar na oficina.  

Os botões contém uma parcela importante das funcionalidades do Tabulæ, mas tenha 
presente que existem funcionalidades além destas! 

O primeiro botão, , é usado sempre que você precisa marcar ou arrastar objetos com o 
mouse. É conveniente adquirir o hábito de retornar a ele após  executar qualquer outro 
procedimento, como criar pontos, etc. 

 

 
 Os demais botões concentram funções assemelhadas:  se desdobra em diversos tipos diferentes 

de ponto,  em funções que têm a ver com objetos retilíneos,  engloba funcionalidades 

relativas a círculos,  a lugares geométricos,  funções relativas a medida e direção, e    
a transformações.  

 

Botões relativos a Pontos 
 
P_0. CRIAR UM PONTO NA TELA:  

Clique sobre o ícone  (criar ponto). Retorne à área de trabalho. Clique em um espaço vazio, e 
um ponto livre será criado. Se você, em vez disso, clicar sobre uma reta, círculo, etc., um ponto 
será criado sobre este objeto. No caso em que você clicar sobre a interseção de dois objetos, um 
ponto sobre essa interseção será criado. 
 

Observação: Quando você clica sobre o ícone , uma série de outros ícones aparece na lateral 
da sua tela. Todos estes pontos são relativos a construção de pontos, e suas funções estão 
descritas abaixo: 

 
P_1. CRIAR UM PONTO LIVRE NA TELA:  

Clique sobre o ícone  (criar ponto) e, em seguida, sobre o ícone  (criar ponto livre). Retorne à 
área de trabalho. Clique onde desejar na tela, e um ponto livre será criado. Mesmo quando você 
clicar sobre uma reta, círculo, etc. 
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P_2. CRIAR UM PONTO SOBRE UM OBJETO NA TELA:  

Clique sobre o ícone  (criar ponto) e, em seguida, sobre o ícone  (criar ponto sobre objeto).  
Retorne à área de trabalho. Clique sobre uma reta, círculo, etc., e um ponto será criado sobre este 
objeto.  
 
P_3. CRIAR UM PONTO NO INTERIOR DE UM CÍRCULO NA TELA:  

Clique sobre o ícone  (criar ponto) e, em seguida, sobre o ícone  (criar ponto no interior de 
círculo).  Retorne à área de trabalho. Clique sobre uma circunferência, e um ponto que se 
movimenta livremente apenas no interior desse círculo será criado.  
 

P_4. CRIAR UM PONTO DE INTERSEÇÃO DE DOIS OBJETOS NA TELA: 

Clique sobre o ícone  (criar ponto) e, em seguida, sobre o ícone  (criar ponto de interseção). 
Retorne a área de trabalho. Clique sobre a interseção que você deseja construir e o ponto será 
criado. 
 
P_5. CONSTRUIR O PONTO MÉDIO ENTRE DOIS PONTOS DADOS:  

Clique sobre  o ícone  (ponto) e, a seguir, sobre o ícone   (ponto médio). Retorne para a área 
de trabalho e clique sobre um dos pontos e, logo a seguir, sobre o outro. O ponto médio entre os 
dois pontos é construído, independentemente do segmento entre os dois pontos estar ou não 
traçado. 

 
P_6. CONSTRUIR O PONTO MÉDIO DE UM SEGMENTO:  

Clique sobre  o ícone  (ponto) e, a seguir, sobre o ícone  (ponto médio de segmento). Retorne 
à área de trabalho e clique sobre o segmento (mas não sobre suas extremidades). O ponto médio é 
construído automaticamente, independentemente das extremidades (que podem, inclusive, estar 
escondidas). 

 
P_7. DIVIDIR UM SEGMENTO (OU CIRCUNFERÊNCIA, OU ARCO) EM PARTES IGUAIS: 

Clique sobre o ícone  (ponto) e, a seguir, sobre o ícone  (divisão de segmentos, 
circunferências ou arcos em partes iguais). Retorne à área de trabalho e clique sobre o segmento a 
ser dividido. Uma pequena janela aparecerá (como na figura abaixo) perguntando em quantas 
partes você deseja dividir o segmento. Preencha o espaço usando o teclado de seu computador, e 
clique OK. O segmento será automaticamente dividido no número de partes que você escolheu. 
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Botões relativos a Retas 
 

R_0 TRAÇAR UMA RETA QUE PASSA POR DOIS PONTOS DADOS:  

Clique com o mouse sobre o ícone . Retorne à área de trabalho, movimente o cursor até o 
primeiro ponto, e clique sobre ele com o botão esquerdo do mouse. Movimente em seguida o cursor 
até coincidir com o segundo ponto. Clique o botão. (Você pode também clicar em um espaço vazio 
e, neste, caso, o programa criará o ponto extremo do segmento para você.) 
 

Observação: Quando você clica sobre o ícone , uma série de outros ícones aparece na lateral 
da sua tela. Todos estes pontos são relativos a construção de retas, e descrevemos suas funções: 

 
R_1. TRAÇAR UMA SEMI-RETA UNINDO DOIS PONTOS DADOS:  

Clique com o mouse sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone  (criar semi-reta). 

Retorne à área de trabalho, movimente o cursor até o primeiro ponto (origem da semi-reta) e clique 
sobre ele com o botão esquerdo do mouse. Movimente em seguida o cursor sobre o segundo ponto. 
Clique o botão. (Você pode também clicar em um espaço vazio e, neste, caso, o programa criará o 
ponto extremo da semi-reta para você.) 
 
R_2. TRAÇAR UM SEGMENTO UNINDO DOIS PONTOS DADOS:  

Clique com o mouse sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone  (criar segmento). 

Retorne à área de trabalho, movimente o cursor até o primeiro ponto e clique sobre ele com o botão 
esquerdo do mouse. Movimente em seguida o cursor sobre o segundo ponto. Clique o botão. (Você 
pode também clicar em um espaço vazio e, neste, caso, o programa criará o ponto extremo do 
segmento para você.) 
 
R_3. TRAÇAR UMA RETA PERPENDICULAR À UMA RETA (OU SEGMENTO OU SEMI-RETA), PASSANDO POR 
UM PONTO:  

Clique com o mouse sobre o ícone  (criar reta) e, em seguida, sobre o ícone  (criar reta 
perpendicular). Retorne à área de  trabalho  e  clique  sobre  a  reta  (ou semi-reta  ou segmento) 
para a qual você deseja construir  uma perpendicular. Uma  

reta será criada, e o seu mouse estará posicionado sobre um ponto nesta reta, 
que pode se mover livremente, como ilustrado ao lado. Escolha o ponto pelo 
qual você quer passar a  perpendicular, e leve o ponto marcado sobre a reta 
para esta posição. Clique sobre o ponto escolhido para fixar sua reta.  

(Se você clicar sobre um espaço vazio, o programa criará aí o ponto pelo qual a reta perpendicular 
deve passar.)  
 

R_4. TRAÇAR UMA RETA PARALELA À UMA RETA (OU SEGMENTO OU SEMI-RETA) POR UM PONTO: 

Clique com o mouse sobre o ícone  (criar reta) e, em seguida, sobre o ícone  (criar reta 
paralela). Retorne à área de trabalho e clique sobre a reta (ou semi-reta  ou  segmento)  

para a qual você deseja construir uma paralela. Uma reta será criada, e o seu 
mouse estará posicionado sobre um ponto nesta reta, que pode se mover 
livremente, como ilustrado ao lado. Escolha o ponto pelo qual você quer passar a   



 

 
4 

reta paralela,  e  leve  o  ponto  marcado  sobre  a  reta  para esta posição. Clique sobre o ponto 
escolhido para fixar sua reta (você pode também clicar sobre um espaço vazio e, neste caso, o 
programa criará para você o ponto pelo qual a reta paralela irá passar). 
 
R_5. TRAÇAR A BISSETRIZ DE UM ÂNGULO DETERMINADO POR TRÊS PONTOS:  

Clique com o mouse sobre o ícone  (criar reta) e, em seguida, sobre o ícone  (criar 
bissetriz). Retorne à área de trabalho e clique  sobre um ponto em um dos lados do ângulo do qual 
você quer a bissetriz. Clique em seguida sobre o vértice, e finalmente sobre um ponto no segundo 
lado desse ângulo. 

Uma semi-reta será criada. 

 
R_6. TRAÇAR A MEDIATRIZ DE UM SEGMENTO DE RETA:  

Clique com o mouse sobre o ícone  (criar reta) e, em seguida, sobre o ícone  (criar 
mediatriz). Retorne à área de trabalho e clique  sobre um ponto entre os vértices do segmento do 
qual você quer a mediatriz. Uma reta será criada. 
 

 

Botões relativos a Círculos 
 
C_0. CRIAR UM CÍRCULO A PARTIR DE SEU CENTRO E DE UM PONTO SOBRE A CURVA: 

Clique sobre o ícone  (criar círculo). Retorne à área de trabalho. Clique sobre o ponto que será 
o centro do círculo, mova o cursor até o ponto pelo qual a curva deve passar e, em seguida, clique 
novamente. (Você pode também clicar sobre espaços vazios e, neste caso, o programa criará os 
pontos para você.) 
 

Observação: Quando você clica sobre o ícone , uma série de outros ícones aparecem na 
lateral da sua tela. Todos estes pontos são relativos a construção de círculos ou arcos, e 
descrevemos suas funções: 

 
C_1. TRAÇAR UMA CIRCUNFERÊNCIA COM CENTRO E RAIO DADOS:  

Clique sobre o ícone  (criar círculo) e, em seguida, sobre o ícone  (compasso). Retorne à 
área de trabalho e clique sobre o ponto que será o centro do círculo e, em seguida, sobre o 
segmento a ser usado como raio (atenção: não clique sobre uma extremidade). 
 
C_2. TRAÇAR UM ARCO DE CÍRCULO POR TRÊS PONTOS DADOS:  

Clique sobre o ícone  (criar círculo) e, em seguida, sobre o ícone  (criar arco). Retorne à 
área de trabalho e clique sucessivamente sobre três pontos que irão determinar o arco desejado: 
primeiro sobre um dos extremos, depois sobre um ponto sobre o arco, e finalmente sobre o segundo 
extremo.   

 
C_3. TRAÇAR UM CÍRCULO DETERMINADO POR TRÊS PONTOS DADOS:  

Clique sobre o ícone  (criar círculo) e, em seguida, sobre o ícone  (criar círculo). Retorne à 
área de trabalho e clique sucessivamente sobre os três pontos que irão determinar o círculo 
desejado.   



 

 
5 

 
C_4. CRIAR AS RETAS TANGENTES A UMA CIRCUNFERÊNCIA  POR UM PONTO DADO:  

Clique sobre  (criar círculo) e, em seguida, sobre o ícone  (criar reta tangente). Retorne à 
área de trabalho. Clique sobre o círculo ao qual as retas serão tangentes e, em seguida, sobre o 
ponto por onde estas tangentes devem passar (que pode estar no exterior ou sobre a curva). Se você 
clicar sobre um espaço em branco, o ponto será criado para você. Se você clicar sobre a curva, o 
ponto criado poderá se mover apenas sobre esta e não de forma livre). 
 

C_5. TRAÇAR UMA CÔNICA  DETERMINADA POR CINCO PONTOS DADOS:  

Clique sobre o ícone  (criar círculo) e, em seguida, sobre o ícone  (criar cônica). Retorne à 
área de trabalho e clique sucessivamente sobre os cinco pontos que irão determinar a cônica 
desejada. 
 
C_6. DETERMINAR O CENTRO DE UM CÍRCULO (OU ARCO) DADO:  

Clique sobre o ícone  (criar círculo) e, em seguida, sobre o ícone  (criar centro). Retorne à 
área de trabalho e clique sucessivamente sobre o círculo ou arco do qual se deseja o centro.   
 
 

Botões relativos a Lugares Geométricos 
 
L_0. CRIAR O LUGAR GEOMÉTRICO DAS POSIÇÕES POSSÍVEIS DE UM PONTO QUE SE MOVE EM FUNÇÃO 
DE OUTRO: 

Clique sobre o ícone  (criar lugar geométrico). Retorne à área de trabalho e clique sobre o ponto 
subordinado, que irá descrever o lugar geométrico desejado. Em seguida, clique sobre o ponto que 
determina as posições possíveis do ponto subordinado. Este último ponto deverá ser um ponto que 
se move sobre um objeto linear (reta, segmento, círculo, arco, etc.). 
 
 L_1. CRIAR O LUGAR GEOMÉTRICO DAS POSIÇÕES POSSÍVEIS DE UM OBJETO LINEAR (RETA, 
SEGMENTO, CÍRCULO) QUE SE MOVE EM FUNÇÃO DE UM PONTO:   

Clique sobre o ícone , e em seguida sobre o ícone  (criar lugar geométrico). Retorne à área de 
trabalho e clique sobre o objeto subordinado, que irá descrever o lugar geométrico desejado. Em 
seguida, clique sobre o ponto que determina as posições possíveis do ponto subordinado. Este 
último ponto deverá ser um ponto que se move sobre um objeto linear (reta, segmento, círculo, 
arco, etc.). 
 
L_2. CRIAR UM POLÍGONO:  

Clique sobre o ícone , e em seguida sobre o ícone  (criar polígono). Retorne à área de 
trabalho e clique, em ordem, sobre cada um dos pontos que serão vértices do polígono que deseja 
criar, retornando ao primeiro vértice marcado.  
 
L_3. CRIAR O INTERIOR DE UM CÍRCULO:  

Clique sobre o ícone , e em seguida sobre o ícone  (criar interior do círculo). Retorne à área 
de trabalho e clique sobre o círculo cujo interior deseja criar.  
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L_4. CRIAR UM SEGMENTO CIRCULAR:  

Clique sobre o ícone , e em seguida sobre o ícone  (criar segmento). Retorne à área de 
trabalho e clique sobre o arco cujo interior deseja criar.  
 
L_5. CRIAR UM SETOR CIRCULAR:  

Clique sobre o ícone , e em seguida sobre o ícone  (criar polígono). Retorne à área de 
trabalho e clique sobre o arco cujo interior deseja criar.  
 

Botões relativos a objetos vetoriais, ou medidas 
 
V_0. CRIAR UM VETOR COM ORIGEM E PONTO FINAL DADOS:  

Clique sobre o ícone  (criar vetor). Retorne à área de trabalho. Clique sobre o ponto que será a 
origem, mova o cursor até o ponto final do vetor desejado e, em seguida, clique novamente. (Você 
pode também clicar sobre espaços vazios e, neste caso, o programa criará os pontos para você.) 

V_1. MULTIPLICAR UM VETOR POR UM ESCALAR:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone . Retorne à área de trabalho. Clique 
sobre o vetor que será multiplicado e, em seguida, clique sobre o escalar.  
 
V_2. SOMAR DOIS VETORES:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone . Retorne à área de trabalho. Clique sobre 
cada um dos vetores que serão somados. 
 
V_3. RETA NA DIREÇÃO DE UM VETOR DADO:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone . Retorne à área de trabalho. Clique sobre 
o vetor que será multiplicado e, em seguida, clique sobre o escalar. 
 
V_4. MEDIR A RAZÃO ENTRE DOIS SEGMENTOS DADOS:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone . Retorne à área de trabalho. Clique 
sobre o vetor que será multiplicado e, em seguida, clique sobre o escalar.  
  
V_5. MEDIR A RAZÃO ORIENTADA DE TRÊS PONTOS COLINEARES:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone . Retorne à área de trabalho. Clique 
sobre o ponto que será a origem dos segmentos que determinam a razão a ser medida, mova o 
cursor até o ponto que vai determinar o denominador dessa razão e, em seguida, clique sobre o 
ponto que determinará o numerador. (Você pode também clicar sobre espaços vazios e, neste caso, 
o programa criará os pontos para você.) 
 
V_6. MEDIR O ÂNGULO ORIENTADO DETERMINADO POR TRÊS PONTOS:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone . Retorne à área de trabalho. Clique 
sobre o ponto que determinará o lado inicial do ângulo a ser medido, mova o cursor até o ponto que 
vai determinar o vértice desse ângulo e, em seguida, clique sobre o ponto que determinará o 
segundo lado. (Você pode também clicar sobre espaços vazios e, neste caso, o programa criará os 
pontos para você.) 
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Botões relativos a Transformações 
 
Observação: Todas as transformações (exceto inversões) podem ser efetuadas tanto sobre pontos 
como sobre retas, segmentos, círculos, etc. 
 
T_0. EFETUAR A REFLEXÃO COM RESPEITO A UM EIXO DADO:  

Clique sobre o ícone  (criar reflexão). Retorne à área de trabalho. Clique sobre o segmento, reta 
ou semi-reta que vai ser o eixo de reflexão. Em seguida, clique sobre o objeto que você quer 
refletir. 
 
T_1. EFETUAR A TRANSLAÇÃO DETERMINADA POR UM VETOR DADO:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone  (criar translação). Retorne à área de 
trabalho. Clique sobre o vetor que vai determinar a translação. Em seguida, clique sobre o objeto 
que você quer transladar. 
 
T_2. EFETUAR A ROTAÇÃO DETERMINADA POR UM CENTRO E UM ÂNGULO DADOS:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone  (criar rotação). Retorne à área de 
trabalho. Clique sobre o ponto que vai determinar o centro de rotação, em seguida sobre o objeto a 
ser rodado, e finalmente sobre o valor do ângulo vai determinar a rotação.  
 
T_3. EFETUAR A SIMETRIA PONTUAL DETERMINADA POR UM CENTRO DADO:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone  (criar simetria). Retorne à área de 
trabalho. Clique sobre o ponto que vai determinar o centro de simetria, em seguida sobre o objeto a 
ser transformado.  
 

T_4. EFETUAR A HOMOTETIA DETERMINADA POR UM CENTRO E UMA RAZÃO DADOS:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone  (criar homotetia). Retorne à área de 
trabalho. Clique sobre o ponto que vai determinar o centro de homotetia, em seguida sobre o objeto 
a ser transformado, e finalmente sobre o valor da razão que vai determinar a homotetia. 
 
T_5. EFETUAR A INVERSÃO DETERMINADA POR UM CÍRCULO DADO:  

Clique sobre o ícone  e, em seguida, sobre o ícone  (criar inversão). Retorne à área de 
trabalho. Clique sobre o círculo que vai determinar a inversão, e em seguida sobre o ponto a ser 
transformado. 
 

T_6. EFETUAR A  PROJETIVIDADE  DETERMINADA POR 9 PONTOS DADO:  

Clique sobre o ícone  e em seguida clique sobre  , então aparecera uma 
janela (Como a que esta ao lado),então clique nos quatro primeiros pontos , que 
formaram o plano original , depois clique sobre os 4 outros pontos para 
selecionar o plano imagem , e por ultimo o plano diretor.   

em seguida clique sobre , então aparecera uma janela  
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Procedimentos para Editar uma Tela 
 
E_1. ABRIR UMA TELA GRAVADA EM ARQUIVO: 

Clique sobre o menu Arquivo, no canto superior esquerdo de sua tela. Um menu como o ilustrado 
abaixo, à esquerda, vai se abrir. Selecione Abrir. Uma caixa de diálogo aparecerá na tela, como 
ilustrado abaixo, à direita. Responda não à pergunta “Deseja gravar seu trabalho?” 

 

Em seguida, uma nova caixa de diálogo, como a 
ilustrada na figura ao lado aparecerá na tela. 
Verifique, inicialmente, se você está na pasta de 
arquivos correta (no nosso caso, esta pasta se 
chama Mini-curso). A seguir. clique sobre a tela 
que você deseja abrir. O nome desta tela 
aparecerá na linha “Nome do Arquivo”. 

Verifique se está correto e clique em . 

 

 

 
E_2. CRIAR UMA NOVA TELA DE TRABALHO: 

Clique sobre o ícone  (nova tela) no canto superior esquerdo de sua tela. Uma caixa de 
comando aparecerá em sua tela. Responda não à pergunta “deseja gravar seu trabalho?”. 
 
E_3. DAR NOME A UM OBJETO NA TELA: 

Use o ícone  (selecionar objetos) para marcar o objeto que você deseja nomear. Clique sobre o 

ícone  (nomear objetos) no alto de sua tela. Uma caixa de comando aparecerá  
na tela, como ilustrado ao lado. 

Use a tecla “←←←←” (ou backspace) do seu teclado 
para apagar o nome que já aparece neste espaço 
(se for o caso). Usando o teclado, escreva no 

espaço o nome escolhido, e clique .  
 

Você pode movimentar o rótulo que aparecerá para diferentes posições próximas ao objeto. Escolha 
a que lhe for mais conveniente. 
 

E_4. ESCONDER UM OBJETO NA TELA: 

Use o ícone  (selecionar objetos) para marcar o objeto que você deseja esconder.  Clique sobre  
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o menu Exibir,  no alto de sua tela. Uma menu 
de opções aparecerá em seguida, como 
ilustrado ao lado. 
Clique sobre a opção “Esconder objetos”, que 
aparece realçada abaixo. Todos os objetos que 
estiverem marcados (e que estarão realçados 
em vermelho na sua tela) serão escondidos 
pelos Tabulæ. 
Observação 1: para marcar mais de um objeto, 
mantenha a tecla “shift” pressionada, enquanto 
marca os diversos objetos desejados. 
 Observação 2: para tornar um objeto escondido 
visível novamente, proceda como acima, mas 
escolha uma a opção “Apresentar os objetos 
escondidos”. O Tabulæ  apresentará  uma  lista  

 

com todos os objetos que foram anteriormente escondidos. Ao selecionar um deles, ele se tornará 
visível novamente.  
É recomendável escolher nomes convenientes para os objetos antes de escondê-los, para facilitar a 
sua busca se quiser torná-los visíveis. 

Outra opção para tornar diversos objetos visíveis é selecionar a opção “Apresentar todos os 
objetos”. Mas atenção: todos os objetos ocultos aparecerão selecionados em sua tela! Mantenha a 
tecla “shift” pressionada enquanto escolhe os que deseja! Do contrário, todos os objetos se tornarão 
visíveis. 

E_5. MUDAR A APARÊNCIA DE OBJETOS EM UMA TELA: 

 

Use  o ícone  (selecionar objetos) para marcar o(s) objeto(s) 
que você deseja editar. Clique sobre o menu Formatar,  no alto 
de sua tela. Uma menu de opções aparecerá em seguida, como 
ilustrado ao lado. 

Conforme o caso, clique sobre a opção desejada, entre as que 
aparece nesse menu. Todos os objetos que estiverem marcados 
(e que estarão realçados em vermelho na sua tela) serão 
alterados pelo Tabulæ de acordo com sua escolha. 

 
Por exemplo, selecionando a opção “Linha”, você poderia escolher a espessura do segmento 
marcado. Já a opção “Cor” oferece possibilidades de mudar a cor de cada um dos objetos marcados, 
etc. 
 
E_6. CRIAR RASTRO DE OBJETOS: 

Selecione um objeto na sua tela e, em seguida, escolha a opção Rastro de Objetos no Menu Exibir. 
Os objetos que você selecionou deixarão um “rastro” visível quando movimentados. Para desfazer, 
repita os mesmos passos novamente. 
 
 
 

 


